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Útdráttur
Ritgerðin er lokaverkefni til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Við segjum frá Gísla Súrssyni; samþætting í 

íslensku og myndmennt er kennsluhugmynd að verkefni þar sem lestur og 

verkefnavinna í íslensku á Gísla sögu Súrssonar er fléttuð saman við markmið í 

myndmennt. Áhersla er lögð á lestur og tækifæri til sköpunar, bæði í ritun og á 

myndrænan hátt. Markmiðið með verkefninu er að leggja áherslu á kosti 

samþættingar og tengja verkefnið við kenningar Gardners og Dewey. 

Bókmenntaarfur Íslendinga er óþrjótandi uppspretta að hugmyndum sem hægt er að 

nýta í list- og verkgreinum. Því er tilvalið að flétta þessa þætti saman bæði til að 

vekja áhuga nemenda og til að festa ýmsa þætti í minni þeirra. 
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Formáli 
Þetta lokaverkefni í grunnskólakennarafræðum við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands var unnið á vorönn 2011 og fjallar um kennslu á Gísla sögu Súrssonar. 

Markmið verkefnisins er að virkja áhuga nemenda á sögunni með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum og margvíslegri nálgun bæði í ritun og myndsköpun. Áhersla er 

lögð samþættingu í íslensku og myndmennt. Kenningar fræðimanna og markmið 

Aðalnámskrár eru fléttaðar inn í viðfangsefnið okkur til rökstuðnings.

    Kveikjan að verkefninu er áhugi okkar á því að kennarar vinni meira saman í 

teymi sem og að leiða kjörsvið okkar saman í verkefni sem leggur áherslu á 

sköpunarhæfni kennara og nemenda. 

    Við viljum þakka leiðbeinendum okkar þeim Jóhönnu Vigdísi Þórðardóttur og 

Ragnari Inga Aðalsteinssyni fyrir uppbyggilega leiðsögn, hvatningu og jákvæðni í 

okkar garð. Einnig viljum við færa fjölskyldum okkar bestu þakkir fyrir þolinmæði 

og stuðning í náminu. Án þeirra hefðu þessi skref að þessum áfanga ekki verið 

stigin.
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1. Inngangur
Íslendingasögurnar eru stórmerkilegar bókmenntir sem við Íslendingar erum afar 

stoltir af. Þær eru kenndar í skólum landsins og einhver saga er lesin í hverjum 

árgangi alveg frá 7. bekk. Við veltum því fyrir okkur hvort hægt væri að finna leiðir 

til að glæða hjá nemendum meiri áhuga og innsýn í sögurnar og er verkefni þetta 

sprottið upp úr þeim hugleiðingum. Aðalviðfangsefni þessarar ritgerðar er Gísla 

saga Súrssonar. Sagan segir frá stolti og hefðum víkinga og er merkileg fyrir þær 

sakir að hún skilur eftir sig enn þann dag í dag spurningar sem enginn getur svarað. 

    Til þess að gera söguna eftirminnilega fyrir unglinga og til að efla áhuga þeirra 

höfum við sett niður hugmynd að kennsluverkefni með samþættingu í íslensku og 

myndmennt í huga. Bókmenntir, hvort sem þær eru fornar eða nýjar, eru fjársjóður 

sem vert er að kynna fyrir nemendum. Markmið verkefnisins er m.a. að kynna 

viðfangsefnið og gera það meira lifandi fyrir nemendum og gefa þeim tækifæri til að 

uppgötva, ræða og bæta við reynslu sína. Umfjöllun á persónum og atburðarrás ætti 

að verða til þess að nemendur festi viðfangsefnið í minni, sem auðveldar þeim 

frekari úrvinnslu á námsefninu – svo ekki sé minnst á þau tækifæri til að túlka eigin 

upplifun með mismunandi tækni og efnum sem felast í myndmenntakennslunni.

   Ritgerðin hefst á fræðilegri umfjöllun þar sem kennslufræði og hugmyndir 

Howard Gardners um fjölgreindakenninguna eru reifaðar. Einnig fjöllum við um 

kenningu John Dewey, að læra með því að framkvæma. Í kaflanum um samþættingu 

fjöllum við um þessa „fléttun“ námsgreina og hvernig hún getur dýpkað þekkingu 

bæði nemenda og kennara. Því næst skoðum við markmið og áherslur í 

Aðalnámskrá bæði í íslensku og myndmennt. Aðalnámskrá setur kennurum mörg 

viðmið og „að mörgu er að hyggja“ eins og Ingvar Sigurgeirsson kemst svo vel að 

orði. Aðalnámskrá leggur ekki aðeins áherslu á fjölbreytta kennsluhætti til að koma 

til móts við mismunandi þarfir nemenda heldur þarf einnig að hafa námsmat 

fjölbreytt ef það á að örva og hvetja nemendur. 

    Fjórði kafli ritgerðarinnar ber heitið Íslendingasögur, en þar er fjallað um sögurnar 

almennt og síðan er dálítill kafli um Gísla sögu sjálfa. Það hefur margt og mikið 

verið skrifað um Íslendingasögurnar og þær eru endalaus uppspretta fyrir nýjar 

hugmyndir og umfjöllun.
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    Í verkefninu kom okkur saman um mikilvægi þess að nemendur lesi sjálfir söguna 

að mestu leyti en vert er að geta þess að þó svo að um unglinga sé að ræða hafa þeir 

ekki minna gagn og gaman af því að lesið sé fyrir þá ef sá sem les gerir það af áhuga 

og innlifun. 6. kafli fjallar um lestur hvort sem lesið er í hljóði eða upphátt. 

    Í 7. kafla er fjallað um hugmyndir Donald H. Graves um skapandi skrif, en hann  

hefur rannsakað lestur og skrift  í skólum um árabil. Við notum kenningu hans í 

verkefninu og gerum Gísla sögu að uppsprettu skrifa hjá nemendum sjálfum (sjá 

kafla 9.2.). 8. kafli ritgerðarinnar fjallar um mikilvægi myndmenntakennslu og 

óþrjótandi möguleika í nálgun viðfangsefna. 

   Síðasti kaflinn er tileinkaður kennsluverkefninu og þar er að finna ýmsar 

hugmyndir til að nota við skipulag og áætlanagerð í myndmennt og jafnvel öðrum 

verkgreinum tengdum því. Tilgangur þess er að efla innlifun og gefa kennurum 

hugmyndir að skapandi kennsluaðferðum. Áhersla er lögð á spennandi og krefjandi 

verkefni þar sem nemendur fá tækifæri til að nota mismunandi efni og aðferðir í 

túlkun sinni á sögunni og persónum hennar. Verkefnin eru fjölbreytt og ættu að vekja 

áhuga þeirra sem kenna annað hvort íslensku eða myndmennt og gefa kost á 

skemmtilegri samþættingu ólíkra námsgreina.
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2. Námskenningar
Þegar við hugsum um nám hugsum við ekki endilega alltaf um undirbúning og 

tilgang. Nám og skipulag þess er svo miklu meira en að nemandinn nái þroska og 

öðlist vilja til að afla sér meiri þekkingar. Námið sjálft er afleiðing markmiða sem 

sett hafa verið með hliðsjón af tilgangi og skipulagi. Allt þetta kemur fram í 

kennsluáætlun sem kennarar fara eftir í kennslu og skipar stóran þátt í 

kennarastarfinu. Mikilvægt er fyrir kennara að gera sér grein  fyrir helstu kenningum 

og aðferðum sem hafa ber í huga við gerð kennsluáætlana. Þekking á helstu 

námskenningum styrkir ekki einungis kennarann í starfi sínu heldur er þekking 

nauðsynleg til að rökstyðja þær leiðir sem valdar eru hverju sinni til að ná settum 

markmiðum og til þátttöku í skólaumræðunni.

  Í gegnum tíðina hefur sprottið fram fjöldinn allur af kenningum sem snúast um 

hvernig hugurinn starfar Sumar þeirra virðast ætla að lifa áfram þrátt fyrir miklar 

samfélagsbreytingar. Það gæti stutt þá skoðun eins kenningasmiðsins að umhverfið 

hefði kannski ekki eins mikil áhrif og líffræðilegi þátturinn. Vygotsky (1896-1934) 

var einmitt einn af þeim sem hélt því fram að umhverfið hefði meiri áhrif hvað 

varðar nám og þroska. Hann var þeirrar skoðunar að félagsleg samskipti, með 

tungumálið sem aðalverkfæri, væri forsenda náms. Ef við hefðum ekki hæfnina til 

að tala, væru samskiptin ekki eins mikilvægur þáttur í náminu og í þörfinni fyrir að 

læra og bæta við þekkingu okkar (Meece og Daniels, 2008: 44-45). Eins er 

hugsmíðikenning Piagets (1896-1980), um þroska barna, afar áhugaverð en hann 

segir að þar sem nám og þroski kemur smá saman byggir hver einstaklingur nýtt 

nám á því sem hann hefur áður lært (Cole og Lightfoot, 2005: 459).

 Margar námskenningar hafa sprottið út frá öðrum kenningum þar sem fræðimenn 

beita þekkingu til að móta kennsluaðferðir og koma til móts við nemendur. Fyrir  

10-15 árum var aðallega verið að finna aðferðir og kenningar sem pössuðu fyrir 

allan hópinn, sem var gott og gilt þar sem skólar kenndu og kenna margir eftir 

bekkjarkerfi þar sem nemendum er kennt sama efnið á sama tíma. Seinna fóru menn 

að beina sjónum meira að hverjum einstaklingi fyrir sig og huga að því hvernig best 

væri að koma til móts við hann. Sú áhersla er enn í gangi. Hér áður fyrr voru 

nemendur sagðir latir en glímdu ef til vill við frávik eins og athyglisbrest, ofvirkni 
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eða lesblindu. Í dag er stefnan tekin á einstaklingsmiðun tengda við hugmyndir um 

opinn skóla.

    Námskenningarnar leiða af sér prófanir sem skólinn getur nýtt sér til að efla 

skólastarfið og starfið verður um leið faglegt. Kenningarnar taka svo á misjöfnum 

málefnum allt eftir hugmyndum kenningasmiðanna. Atferlissinnar beindu sjónum 

sínum að hegðun og mótuðu kenningar til að ýta undir og styrkja hegðun. Ekki er 

þekking á þeim kenningum síður mikilvæg í starfi kennarans.

Eins og bent hefur verið á hér að ofan er nauðsynlegt að þekkja til allra helstu 

kenninga til þess að geta rökstutt kennsluaðferðir. Með þekkingunni aukast líkurnar 

á því að komið verði til móts við þarfir nemenda og að kennarinn uppfylli skyldur 

sínar samkvæmt Aðalnámskrá. Í þessu verkefni tengjum við hugmyndir okkar að 

mestu við kenningar John Dewey (Læra með því að framkvæma) og 

fjölgreindakenningu Howard Gardners til að rökstyðja mál okkar.

2.1. Fjölgreindakenningin

Fjölgreindakenning Gardners er mjög áhugaverð einmitt  í sambandi við kennslu 

verklegra greina, en Gardner leggur áherslu á að allir menn séu ólíkir og missterkir á 

hinum ýmsu sviðum mannlífsins. Hann flokkar getu manna og segir að menn séu 

misjafnir í rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistar-

og samskiptagreind, sjálfsþekkingar- og umhverfisgreind og jafnvel væru til fleiri 

greindir (Armstrong, 2001 :53). Greind er ekki aðeins þröngt svið sem hægt væri að 

mæla með einhverskonar stöðluðu greindarprófi, heldur er hún spurning um 

hæfileika til að leysa þrautir og vandamál í samspili og samhengi við umhverfið 

(Armstrong, 2001: 13-14). Gardner segir sjálfur um kenningu sína að hann hafi enga 

trú á að ein leið sé rétt til að nota hana og honum sé það hvatning og styrkur að sjá 

hvað kennarar geta nýtt sér hana á fjölbreyttan hátt (Armstrong, 2001 :7). Þetta 

hvetur kennara til að vera með fjölbreyttar kennsluaðferðir og til að nýta sér getu 

nemenda sinna til hins ýtrasta. Það er því mikilvægt að virkja sem flestar greindir 

nemenda og nýta hæfileika þeirra til að efla áhuga og úthald í námi. Verkefnið um 

Gísla sögu eflir lestur, skrift, úrvinnslu efnis, rýmisvitund, samvinnu og 

sköpunarkraftinn sem býr innra með öllum, því við tökumst á við að skapa úr 
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sögunni okkar eigin sögu sem við segjum líka á okkar eigin hátt í einhverskonar 

myndverki, sem reynir á sköpunarhæfni, rýmisgreind og litaskynjun. Nemendur geta 

valið að vinna að hluta til saman (hópa- eða paravinna) eða gert verk upp á eigin 

spýtur. 

2.2. John Dewey

Dewey, eins og margir aðrir, setti fram kenningar sínar þegar samfélagið hafði tekið 

miklum breytingum. Þrátt fyrir þessar miklu breytingar sem áttu sér stað gætti 

töluverðrar íhaldssemi í kennsluháttum þar sem áhersla var á þulunám og 

utanaðlærdóm. Dewey var þeirrar skoðunar að til þess að breyta samfélaginu til hins 

betra bæri að breyta hefðbundnum kennsluháttum og að skólinn ætti að taka mið af 

breyttum aðstæðum. Í stað þess að einblína á afurðina taldi hann að nemendur og 

samfélagið hefðu meiri hag af ígrundaðari hugsun í samspili við virkt nám eða 

Learning by doing (læra með því að framkvæma) sem safnast saman og verður að 

reynslu. Þannig þjálfast nemandinn smá saman og verður reynslunni ríkari. Með 

kenningum sínum leggur Dewey áherslu á að vinna með sjálfan námsferilinn. Það 

þýðir að ákveðin samfella þurfi að vera í skipulagi námsins til þess að tilætluðum 

árangri verði náð. Skipulagið er í verkahring kennara. Markmið þeirra er að kveikja 

áhuga nemenda og sjá til þess að nemendur verði virkir þátttakendur í skólastarfinu 

(Dewey, 2000: 37). Þegar nemandi lærir eitthvað nýtt, notar hann nýja þekkingu til 

að efla hugann. Með því að þurfa að kljást við viðfangsefnið man nemandinn betur, 

sem verður til þess að líkurnar á að hann tileinki sér ákveðna færni aukast, 

sérstaklega ef um er að ræða verklega kennslu. Með reynslunni/náminu eykur 

nemandinn einnig líkurnar á því að sjá hlutina í nýju ljósi. Það leiðir til þess að  

nemendur gefi af sér og að þeir njóti þess að auka við þekkingu sína.

 Ef við setjum þessar kenningar Dewey inn í list- og verkgreinakennslu komumst 

við að því að færnin leiðir af sér nemendur með hugmyndir og sköpunarhæfileika. 

Með aðferðum og kenningum Dewey  komum við einnig til móts við nemendur með 

því að tengja viðfangsefni við áhugasvið hvers nemenda eins og áður hefur komið 

fram. Við viljum enda þennan kafla um helstu kennismiði kennslufræðinnar á orðum 

Gests Guðmundssonar úr bókinni Félagsfræði menntunar „Það er engin ástæða til 
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að gera sígilda fræðimenn að leiðtogum sínum í starfi dagsins en á hinn bóginn 

sjálfsagt að nota kenningar þeirra til að glíma við spurningar og vanda samtímans. 

Til þess að það takist sem best er hollt að kynna sér vel hvernig þessar kenningar 

urðu til í glímu við spurningar og vanda fortíðar“ (Gestur Guðmundssson, 2008: 51).

2.3. Samþætting

Tilgangur með samþættingu er að koma til móts við nemendur til að kveikja hjá 

þeim áhuga og virkja þá til þátttöku. Samþætting gefur nemendum einnig tækifæri 

til að öðlast  dýpri skilning á viðfangsefninu sbr. Learning by doing. Verklegt nám 

gefur nemendum tækifæri til að skapa og einmitt  dýpka skilning sinn á námsefninu 

(Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:40). 

Dýpkunin verður markvissari ef kennarar skipuleggja og tengja námsefni saman 

með samþættingu í huga. Samþætting er skilgreind á eftirfarandi hátt á fræðslu- og 

námskeiðisvef Samtaka fámennra skóla: „Samþætting námsgreina felur í sér að 

nemendur fást við tiltekin viðfangsefni, sem eru skipulögð með það fyrir augum að 

viðfangsefnin gangi þvert á námsgreinar og fléttist þannig saman í merkingarbæra 

heild. Viðfangsefnin tengjast gjarnan umhverfi nemenda, þar sem þeir þurfa að leita 

fanga og afla sér þekkingar í mörgum mismunandi náms- eða fræðigreinum á borð 

við samfélagsgreinar, náttúruvísindi, stærðfræði og listgreinar“ (Samtök fámennra 

skóla (e.d.)).

Í þessu tilfelli er Gísla Saga Súrssonar, sem gjarnan er kennd á unglingastigi í 

íslensku, fléttuð inn í námsefni myndmenntarinnar eða öfugt og gefur þannig 

nemendum tækifæri til að fara lengra með ákveðna þætti sögunnar og skapa eigið 

hugverk og komast þannig í meiri snertingu við söguna.

Ef samþætta á nám þurfa kennarar að skipuleggja námið í sameiningu. Talað er 

um samvinnu eða teymisvinnu kennara. Margar rannsóknir hafa verið gerðar í 

tengslum við samvinnu kennara og ávinning hennar sem ásamt fræðunum virðast 

hafa jákvæð áhrif á skólastarf og þróun þess (Svanhildur María Ólafsdóttir, 2009: 

17). Merkilegt er að þrátt fyrir að kennarar telji samvinnuna góðan kost, ef ekki betri 

en að vinna skipulag einir virðast  margir kennarar vera fastir í „hefðbundnu“ 

fyrirkomulagi bekkjakennslunnar þar sem hver og einn vinnur í sínu horni. 
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Rannsóknir um viðhorf til samvinnu sýna að kennarar telja telja að samvinnan veiti 

þeim tækifæri til að læra af hver af öðrum. Kennarar eru einnig líklegri til að hvetja 

hver annan og styrkjast  og öðlast faglegt sjálfstraust með umræðunni sem felst í 

samvinnunni. Vert er þó að hafa það í huga að til þess að samvinnan gangi upp og 

beri tilætlaðan árangur þurfa kennarar að geta unnið saman, treyst  hver öðrum og 

hafa svipaða sýn (Svanhildur María Ólafsdóttir, 2009: 15-17). Það sem einnig er 

jákvætt við samvinnu kennara er að samskiptin verða meiri og opnari þar sem 

hugmyndir og upplýsingar berast  manna á milli sem kveikir áhuga til að ná 

markmiðum með nemendum. Betri námsárangur í skólum þar sem kennarar vinna 

saman styður hugmyndir um samvinnu kennara. Teymisvinna eykur ígrundun 

kennara og umræður um fjölbreyttar kennsluaðferðir.

3. Hvað segir Aðalnámskrá
Í Aðalnámskrá, almennum hluta, er talað um að lestur sé undirstaða menntunar og 

forsenda fyrir lestraráhuga og þess að njóta bókmennta til afþreyingar og 

skemmtunar (Aðalnámskrá, 2006: 10). Til að njóta bókmennta þurfa nemendur að 

skilja það sem þeir lesa og hafa náð nokkrum leshraða. Aðalnámskrá talar um 

fjölbreytt lesefni; að á síðari stigum grunnskólans eigi áherslan á lestur að vera 

nemendum til gagns og ánægju, upplýsingaöflun hverskonar og að þeir kynnist 

ýmiskonar bókmenntum (Aðalnámskrá, 2006: 18). 

Menningararfur Íslendinga er að mestu bundinn bókmenntum og því ber að kynna 

þær fyrir nemendum. Þeir eiga að fá að kynnast Íslendingasögum og að sjálfsögðu 

fleiri verkum íslenskra skálda. Það er gott fyrir sjálfsmynd íslenskra unglinga að fá  

tilfinningu fyrir bókmenntaarfinum og góða undirstöðu í tungumálinu en lestur hefur 

þar mikið að segja (Aðalnámskrá, 2007a: 18). Bækurnar auðga þekkingu okkar á 

Íslendingum og lestur þeirra auðgar tungumálið sem við tölum, það verður ríkara að 

orðum og nemendur fá meiri tilfinningu fyrir því. 

Samkvæmt áfangamarkmiðum í lok tíunda bekkjar eiga nemendur að geta skilið 

fjölbreytt lesefni, bæði úr hverskonar ritum og á Netinu. Þeir eiga að geta flutt 

bundið mál þannig að rím, stuðlar og hrynjandi njóti sín með skýrum og 

áheyrilegum framburði og viðeigandi talhraða (Aðalnámskrá, 2007a: 18). Þarna 
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kemur ýmiskonar upplestur til greina, t.d. á ljóði eða kafla úr sögu sem  nemendur 

vilja deila hver með öðrum, einhverju sem þeim þykir markvert af því sem þeir hafa 

lesið og líka upplestur á eigin efni. Þessa þætti þarf að byrja að þjálfa snemma og 

halda svo áfram að byggja ofan á fyrri þekkingu nemenda. Upplestri eru ekki gerð 

mikil skil í Aðalnámskrá en samt nægilega til að hvetja til upplesturs og vinna 

heldur að góðum upplestri en eintóna raddlestri.

 Nemendur þurfa að læra að hlusta því það er stór þáttur í mannlegum samskiptum 

og félagsstarfi. Þarna tengist lestrarþjálfunin upplýsingaöflun, öðru námi og 

kynningu bókmennta af ýmsu tagi (Aðalnámskrá, 2007a: 9). Hlustun er stór þáttur í 

mannlegum samskiptum og hvers konar félagsstarfi. Þess vegna er brýnt að kunna 

að hlusta. Veigamikill þáttur í almennri menntun er að nemendur læri að hlusta og 

ræða saman af athygli, á gagnrýninn hátt og af virðingu um ýmis mál sem upp koma 

hverju sinni. Nemendur eiga að geta tekið þátt í umræðum um lesinn texta og að 

kunna að nota handbækur til að auka orðaforða sinn og efla lesskilning 

(Aðalnámskrá, 2007a: 18).

3.1. Markmið Aðalnámskrár

Þau eru mörg markmiðin sem Aðalnámskrá grunnskóla setur kennurum að hafa sem 

leiðarljós í kennslu og tilvalið er að nota þann arf sem bókmenntirnar hafa að geyma 

sem ótæmandi uppsprettu hugmynda. Það er því tilvalið að tvinna þessar greinar 

saman í kennslu og auka í leiðinni fjölbreytileika með það að markmiði að koma til 

móts við nemendur með fjölbreyttar þarfir og efla áhuga þeirra. Um myndmennt 

segir Aðalnámskrá að nemendur eigi að fá tækifæri til þess að þjálfa sköpunarfærni, 

túlkun og tjáningu annars vegar og upplifun, greiningu og mat hins vegar 

(Aðalnámskrá, 2007b: 9). Verkefnið Við segjum frá Gísla Súrssyni tekur mið af 

þessum þáttum með tilliti til aldurs og þroska hvers nemanda. Þegar nemendur eru 

komnir í 9. bekk er venjan að þeir sæki myndmenntatíma sem valgrein. Íslensku- og 

myndmenntakennarar geta skipulagt  verkefnið í sameiningu sem þemaverkefni með 

það fyrir augum að allir nemendur sem lesa söguna eru þátttakendur í verkefninu.. 

Við gerum ráð fyrir að nemendur okkar stundi myndmennt sem valgrein og hægt sé 

að gera kröfur til nemenda samkvæmt því (Aðalnámskrá, 2007b: 14).
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  Nemendur fá tækifæri til að skapa, túlka og tjá Gísla sögu Súrssonar á 

myndrænan hátt og fá í leiðinni dýpri skilning á sögunni sem nýtist við skrif í 

íslenskuhlutanum og uppgötva vonandi í leiðinni sína eigin túlkun og upplifun sem 

sést á áhuga og vinnugleði hvers nemanda. 

3.2. Námsmat

Í almenna hluta Aðalnámskrár grunnskóla kemur fram að kennarar eigi að fylgjast 

vel með því hvernig nemendum miðar að ná þeim markmiðum sem skólinn, með 

hliðsjón af Aðalnámskrá, setur. Vert er að gera sér grein fyrir því sem verðandi 

kennari að námsmatið hefur áhrif á marga þætti starfsins. Með námsmati aflar 

kennari upplýsinga um getu og færni hvers nemanda. Þessar upplýsingar eiga að 

hjálpa nemendum og forráðamönnum þeirra að sjá hvar þeir standa og hvernig 

námsframvindu skuli háttað. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er megintilgangur 

námsmats að afla upplýsinga sem hjálpa nemendum við námið, örva þá og hvetja til 

að leggja sig fram (Aðalnámskrá, 2006: 16). Einnig kemur fram að aðferðir við 

námsmat þurfi að vera fjölbreytilegar, sem er í takt við aukna áherslu á 

einstaklingsmiðun og að allir eigi rétt á námi við hæfi.

    Langflestir eru kunnugir námsmati sem byggist á lokaprófi. Nemendur þreyta próf 

í lok annar, þekking þeirra er könnuð og nemandi fær einkunn sem segir til um 

frammistöðu hans. Um svokallað lokamat er að ræða. Þetta lokamat ræður oft 

úrslitum um frekara nám sérstaklega þegar nemendur eru að sækja um skólavist í 

mennta- og framhaldsskólum (Ragnheiður Hermannsdóttir, 2008: 24). Lokamat er 

vandað ef það byggist á markmiðum námsins. Tilgangur námsmats ætti ávallt  að 

örva og hvetja nemendur og hjálpa þeim að ná markmiðum sem sett eru í upphafi 

náms. (Ragnheiður Hermannsdóttir, 2008: 21). Lokamat gefur nemendum lítið 

tækifæri á því að hafa áhrif á matið, sem snýst aðallega um dóm kennarans að loknu 

námi. Rannsóknir hafa sýnt að lokamat sem byggist á skriflegum lokaprófum, líkt og 

samræmdu prófin, dragi úr námshvöt nemenda. Slík lokapróf hafa einnig neikvæð 

áhrif á marga nemendur, m.a. komi fram kvíði og minnimáttarkennd. Margir 

menntamenn eru einnig þeirrar skoðunar að slíkt mat leiði til utanbókarlærdóms (oft 

kenndur við páfagauka) sem leiðir til ábyrgðarleysis nemenda gagnvart  námi sínu 
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(Ragnheiður Hermannsdóttir, 2008: 54). Til að koma til móts við þarfir nemenda 

væri hentugt að nota lokamat í tengslum við aðrar matsaðferðir.

Markmið leiðsagnarmats er að nemendur öðlist aukna vitund um nám sitt. 

Nemendur þurfa þá að ákveða hvernig best sé að ná settum markmiðum og vera 

meðvitaðir um eigin getu. Sjálfsþekking og námstækni gegna mikilvægu hlutverki 

(Þóra Björk Jónsdóttir, 2008: 25). Í leiðsagnarmati er hver nemandi þátttakandi í 

matsferlinu, gera þarf ráð fyrir matinu strax í upphafi kennslu og við undirbúning 

hennar. Trú kennara á getu nemenda skiptir einnig gríðarlega miklu máli sem og 

jákvætt viðhorf kennarans. Kennarinn þarf að treysta nemendum sínum til að meta 

nám sitt sjálfir og aðstoða þá við að setja sér markmið og útskýra fyrir þeim hvernig 

hægt sé að nálgast þau. Kennarinn þarf að vera heiðarlegur, hrósa fyrir vel unnin 

verk og sjá til þess að nemendur skilji vel þau viðmið sem matið nær til. Hver 

nemandi á að geta séð í hverju hann er sterkur og í hverju hann er lakur og áttað sig 

á því hvað hann þarf að gera til að bæta sig í námi (Ragnheiður Hermannsdóttir, 

2009: 9). Eitt af því sem eflir sjálfsvitund nemenda er sjálfsmat. Sjálfmatið fær 

nemendur til að ígrunda nám sitt og sjá hvernig best væri að haga vinnuferlinu 

(námstækni) til að ná árangri. Miklar líkur eru á því að ef vel er staðið að 

sjálfsmatinu auki það áhuga og árangur nemenda. 

Það er nokkuð ljóst að í kennslu þarf að hyggja að mörgu og til þess að geta 

rökstutt starf sitt  (kennsluhætti og námsmat) þarf góð kunnátta á kennslufræðum og 

gott skipulag að fara saman. Þannig aukast líkurnar á réttmæti og áreiðanleika 

kennslunnar. „Það liggur í augum uppi að skóli sem styrkir sterkar hliðar nemenda 

býr til nemendur sem vilja sýna hvað í þeim býr meira, meðan skóli sem dregur fram 

veikleika nemenda veldur því að nemendur hætta að reyna og takast á við ögranir í 

námi“ (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008: 45). 

4. Íslendingasögur
Bókmenntaarfur okkar Íslendinga er merkilegur og skiptir menningu okkar miklu 

máli. Nítjándualdarmenn með Fjölnismenn og síðar Jón Sigurðsson í fararbroddi 

nýttu sér hann þegar þeir sóttu fram og rökstuddu ástæður fyrir því að Íslendingar 

ættu að verða sjálfstæðir. Þá gátu þeir lagt fram þennan arf, sögurnar sem gengið 
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höfðu mann fram af manni á Íslandi. Þessar sögur voru lesnar, lærðar og skrifaðar 

upp í margar aldir. Og þó svo að Íslendingar hafi oft á tíðum lent í margvíslegum 

harðindum og stundum þurft að fórna blaðsíðum af skinnbókum sínum þá voru samt 

til margar og merkilegar bækur á ýmsum bæjum á landinu, skrifaðar upp á bókfell 

og pappír. Þessu var safnað saman eins og alþjóð veit og farið með til Danmerkur, 

Danir skiluðu þeim svo aftur heim, þau fyrstu komu 1971 og svo komu þau í 

áföngum til ársins 1997 (Handritin heima, (e,d,)). Sögurnar skipa enn veglegan sess í 

lífi okkar Íslendinga, við teljum bókmenntirnar skipta máli fyrir sjálfsmynd barna 

okkar og þá ekki síður okkar sjálfra (Aðalnámskrá, 2006: 18) og áhersla er lögð á 

lestur Íslendingasagna í unglingadeildum grunnskóla landsins. Um það er þó deilt og 

mörgum finnst þessi ávöxtur bókmenntanna bera ofbeldi og dráp á borð barna og 

unglinga og skilja ekki af hverju slíkri tegund bókmennta er otað að börnum. Við 

erum þó sammála um að Íslendingasögurnar séu arfur um tíð sem vert er að vita um 

og nýta í námi. Arfurinn hefur ef til vil að geyma ógrynni af ónýttum hugmyndum 

og kveikjum að verkum bæði í bókmenntum og listum.

Íslendingasögur urðu til á 12. öld og fram undir lok 14. aldar. Þær spruttu upp úr 

jarðvegi mikilla skrifa sem hófst með eflingu kirkjuvaldsins og aukinni menntun 

manna á 12. öld. Biskupsstólarnir Hólar og Skálholt voru mikil menningarsetur, með 

stórum byggingum og öflugu menningarlífi. Þeir virðast hafa búið við talsverð efni á 

þessum tíma og virðast hafa haft  talsvert umleikis (Böðvar Guðmundsson, Sverrir 

Tómasson, Torfi Túlinius og Vésteinn Ólason, 2006: 13). 

Íslenskir höfðingjar glötuðu völdum sínum smám saman til Noregskonungs og svo 

fljótlega til Danakonungs en höfðu áður átt í miklum átökum innanlands (Böðvar 

Guðmundsson o.fl., 2006: 12). Líklegt er að munnmælasögur hafi verið grunnurinn 

að rituðum sögum, en ritarinn lagað þær jafnvel eitthvað til þannig að þær yrðu 

áhrifa- og efnismeiri (Böðvar Guðmundsson o.fl., 2006: 47). Upp úr þessu umhverfi 

spretta svo Íslendingasögur sem skráðar voru ásamt ýmsu öðru efni fram undir lok 

14. aldar (Böðvar Guðmundsson o.fl., 2006: 18).

Mikið af sögunum hefur varðveist á skinnhandritum og við eigum áhuga og elju 

fólksins í landinu að þakka hversu mikið er til af þeim; menn rituðu bækurnar upp 

eftir öðrum eldri og varðveittu þær. Þannig geymdust þær á heimilunum og sumar 
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þeirra eru til í mörgum handritum en aðrar ekki, enda voru handritin notuð til ýmissa 

hluta á meðan Íslendingar áttu sama og ekkert  af veraldlegum gæðum. Til eru 

nokkrar sérlega vandaðar bækur eins og t.d. Möðruvallabók sem Íslendingar fengu 

afhenta frá Danmörku árið 1971. Hún hefur að geyma ellefu sögur og er 169 

blaðsíður, hún var skrifuð um miðbik 13. aldar (Stofnun Árna Magnússonar (e.d.). 

Sögurnar sem skilgreindar eru sem Íslendingasögur eru 39 og eru flokkaðar sem 

fornlegar sögur (16) ritaðar 1200-1280, sígildar sögur (8) ritaðar um 1240-1310 og 

unglegar sögur (15) ritaðar um 1300-1450. Þetta er flokkun sem menn hafa stuðst 

við undanfarin hundrað ár eða svo en það er ekki hægt að fullyrða neitt um það 

hversu nákvæm þessi röðun er (Böðvar Guðmundsson o.fl., 2006: 42).

Margir hafa spáð og rýnt í Íslendingasögur og sitt  sýnist  hverjum. Það eru ýmsar 

kenningar til um það hvernig beri að túlka þær og hverjir hafi skrifað þær. Áður fyrr 

trúðu Íslendingar að þær segðu sannar sögur af landnáminu og hetjum sem riðu um 

héruð en sumir hafa álitið þær vera að mestu hugarsmíð eins höfundar. Menn veltu 

þessu þó ekki mikið fyrir sér fyrr en á 19. - 20. öld en síðan þá hafa mjög margir 

skoðað sögurnar með tilliti til þessara kenninga og velt upp ýmsum möguleikum.

Sagnfestukenningin er fyrsta afbrigðið, þar sem menn álíta að sögurnar hafi mótast á 

vörum manna og verið skráðar með litlum breytingum frá því þær voru sagðar 

(Böðvar Guðmundsson o.fl., 2006: 44). Þá er bókfestukenningin þar sem menn gera 

ráð fyrir rithöfundi sem gegnir meira hlutverki en bara að skrá niður það sem hann 

hefur heyrt  og eykur við og breytir (Böðvar Guðmundsson o.fl., 2006: 45). Nýja 

sagnfestukenningin er jafnvel sú álitlegasta, að form sagna og sagnaminni hafi 

mótast í munnlegri geymd en að hlutverk skrásetjaranna hafi verið ærið: að koma 

því sem sagt var vel læsilegu á blað (Böðvar Guðmundsson o.fl., 2006: 65). Þetta er   

einhverskonar blanda úr báðum hinum kenningunum. Munkaklaustrin sem voru víða 

um land hafa að líkindum verið vettvangur skrifanna en um það verður seint vitað 

með nokkurri vissu. Sögurnar eru ómerktar og enginn veit hver skrifaði þær. Þó hafa 

menn haldið því fram með nokkrum rökum að Snorri Sturluson hafi skrifað Egils 

sögu; að stíll hennar og heimsmynd svipi til Heimskringlu Snorra (Böðvar 

Guðmundsson o.fl., 2006: 89) . 

Það er athyglisvert  að skoða Íslendingasögur út  frá mismunandi mynstrum eins og 
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Bredsdorff (1974: 7) stingur upp á. Hann skoðar sögurnar út frá ákveðnu mynstri, 

blóðhefndinni annarsvegar og ríkri kröfu manna um sæmd, hinsvegar sæmd út frá 

mannlegum hvötum. Hann vill skoða mannlífið sem sögurnar sýna og tengsl við 

samtíð þeirra. Berdsdorff talar um að sögurnar hafi bergmálað í brjóstum manna á 

13. öld og þar sem menn lögðu það á sig að skrifa þær og endurskrifa, sé raunhæft 

að kanna mannlífsmynd sagnanna og tengsl þeirra við samtíma sinn (Bredsdorff, 

1974: 8). 

 Stíll Íslendingsagna hefur alltaf þótt  sérstæður. Sögurnar eru sagðar af hlutlægni, 

textinn hnitmiðaður og kjarnyrtur. Höfundarnir forðast stílskrúð þó þeir hafi 

vafalaust þekkt til þess en hófstilling er megineinkenni sagnanna. 

Samtöl eru fyrirferðamikil og sögumaður gefur ekki upp afstöðu sína, heldur segir 

frá eins og sá sem sér atburðarásina utanfrá og leggur ekki eigið mat á þá. 

Sjónarhorn sögumanns er takmarkað og það er einmitt gott dæmi í Gísla sögu þar 

sem sögumaður velur sitt hvort sjónarhornið þegar helstu vígin voru framin. Þegar 

Vésteinn er veginn er sjónarhornið út frá heimamönnum Gísla en það er hjá Gísla 

sjálfum í síðara víginu. Þetta stílbragð nota höfundar sagnanna mikið og láta lesanda 

eftir að skilja orðin. Sögumaður sér atburðina eins og í fjarlægð og segir söguna 

þannig. Forspá í formi drauma eða spá spakra manna er talsvert áberandi í sögunum 

og með þeim gægist lesandi örlítið lengra inn í söguna, stundum eru hlutir rifjaðir 

upp og atburðarásin þannig tengd saman og túlkuð og allt verður áhrifameira 

(Böðvar Guðmundsson o.fl., 2006: 53-60).

 Ljóst er að samfélag manna var öðruvísi á þessum tíma en nú á dögum. 

Íslendingar voru bændur með bændahöfðingja yfir sér og höfðingjarnir börðust um 

völd. Þessi barátta jókst svo eftir því sem tíminn leið og á Sturlungaöldinni náðu þær 

hámarki (Böðvar Guðmundsson o.fl., 2006: 161). Ættin var grunneining 

samfélagsins og höfuð hverrar ættar var elsti karlmaður hennar, ættfaðirinn. Hver 

maður var skyldugur til að hefna víga allt í fimmta lið (Gísla saga, 1987: xlix). 

Hefndarskyldan var tækið sem stjórnaði þjóðinni en með kristninni komu breytingar 

sem tók margar aldir að síast inn í huga fólksins. Sögurnar hafa jafnvel átt að útskýra 

breytingarnar á þjóðfélaginu, þverrandi hetjudýrkun og meiri jöfnuð manna á meðal, 

eða minna menn á fyrri tíma, tíma hetjudáða ( Böðvar Guðmundsson o.fl., 2006: 
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77-78). 

 Hver  skilningur okkar er á því hvernig sögurnar urðu til skiptir ekki meginmáli 

við lestur þeirra, aðalatriðið er að hafa gaman af þeim og læra af þeim en þær segja 

einmitt mjög mikið um samskipti manna og við getum gægst inn í fortíðina eins og 

við séum að kíkja í gegnum pínulítið skráargat. 

5. Gísla saga Súrssonar
Gísla saga flokkast sem sígild saga í flokkun Íslendingasagna. Í Íslenskri 

bókmenntasögu II er hún talin vera skrifuð á árabilinu 1240-1310 og elsta handrit 

hennar frá um 1390-1425 (Böðvar Guðmundsson o.fl., 2006: 42). Sagan er til í 

tveimur gerðum og er talsverður munur á upphafi sögunnar í þessum eintökum. 

Menn telja að upphafið af öðru handritinu hafi glatast en skrifarar hafi reynt að fylla 

upp í eyður og ekki munað handritin eins. Aðalatriðið er þó að í því er eins og 

speglun á meginsögunni. Gísli ver heiður ættarinnar en Þorkell hefst ekki að en lætur 

yngri bróður sinn taka af skarið.

5.1. Um efni Gísla sögu

Þau eru kynnt til sögunnar á dramatískan máta systkinin Þorbjörnsbörn sem eru 

helstu  söguhetjurnar. Þorkell var hávaxinn og skrautmenni hið mesta, Gísli svartur 

og stór, hógvær, hagleiks- og iðjumaður, Þórdís fögur, skörungur og svarkur mikill 

(Gísla saga, 1987: 902). Það er ekki nema von að til tíðinda dragi hjá þessum 

stórmennum, enda gerist það og þau systkinin elda saman grátt silfur. Gísli og bróðir 

hans Þorkell eru ólíkir eins og sjá má af lýsingunni. Þorkell er sá eldri og ætti því að 

huga að heiðri ættarinnar. Þórdís systir þeirra á sér marga aðdáendur og snemma í 

sögunni hafa fleiri en einn maður sóst eftir ástum hennar. Okkur finnst þetta ekki 

mjög alvarlegt nú á dögum þó ungir menn hafi áhuga á ungum konum en þá þótti 

það ekki við hæfi og sérstaklega ekki ef föðurnum líkaði ekki þessi áhugi. Þorbirni 

líkaði engan veginn við einn manninn og vildi að bræðurnir sæju um það mál og það 

er Gísli sem tekur af skarið. Hann hefur heiður ættarinnar og vilja ættföðurins í 

heiðri, fer að vilja hans og vegur aðdáandann. Þarna er takturinn sleginn; Gísli sér 
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um það sem skiptir máli en Þorkell er eins og einhverskonar áhorfandi. Menn 

Þórdísar ,aðdáandi hennar og eiginmaður, eru vegnir og eru kveikjan að átökum og 

vígum í sögunni (Bredsdorff, 1974: 72). 

    Gísla saga er harmsaga og undir áhrifum frá hetjukvæðum Eddu. Gísli er hetja, 

sem hlýtur samt hörmuleg örlög og það að mestu fyrir stuðningsleysi bróður hans og 

fjölskyldunnar, sem þó ætti að sinna skyldu sinni við ættina og þar með Gísla, fyrst 

og fremst. Gísla tekst með ótrúlegum hetjuskap að komast undan óvinum sínum með 

útsjónasemi, styrkleika, leikaraskap og aðstoð vina, fárra en góðra, uns hann er 

ofurliði borinn (Böðvar Guðmundsson o.fl,. 2006: 127). 

Þegar fjölskyldan flytur til Íslands sest hún að í Dýrafirði á Vestfjörðum. Þar kaupa 

þeir feðgar jörð og byggja sér bú. Allt gengur þeim í haginn, bræðurnir giftast 

stúlkum úr nágrenninu og Þórdís eignast mætan mann sem er goði. Bræðurnir láta 

Þórdísi fá bú þeirra á Sæbóli í Haukadal en byggja upp fyrir sig á Hóli. Kona Gísla 

heitir Auður, kona Þorkels heitir Ásgerður og Þorgrímur maður Þórdísar. Allt gengur 

vel um hríð. Svo kemur að því að þeir bræður vilji ganga í fóstbræðralag við 

Þorgrím, sem er stórættaður maður og við bróður Auðar, Véstein, en honum var lýst 

sem fardreng góðum. Þarna hefðu menn getað treyst ættarböndin en Þorgrímur vill 

ekki gerast fóstbróðir Vésteins, enda ekki tengdur honum á neinn hátt og i framhaldi 

af því hætta þeir við að sverjast  í fóstbræðralag. Þessu hafði reyndar Gestur hinn 

spaki spáð skömmu áður þegar Dýrfirðingar bárust heldur mikið á á þingi (Gísla 

saga, 1987: 910). Skömmu síðar fara allir þessir menn utan og lenda í ýmsum 

ævintýrum. Þorgrímur og Þorkell eru með Noregskonungi en Vésteinn og Gísli eru 

meira í Danmörku. Þeir félagar láta prímsignast svo það er ljóst að þeir hafa kynnst 

hinum nýja sið, kristni og hrifist af honum (Gísla saga, 1987: 911).

Þegar heim kemur byrja örlaganornirnar að spinna sinn vef og Þorkell heyrir tal 

konu sinnar og mágkonu þar sem þær láta í það skína að Vésteinn hafi átt vingott við 

konu Þorkels. Þetta verður til þess að Þorkell flytur frá Gísla en fer að búa með 

Þorgrími og Þórdísi systur sinni. Síðan hefjast vígaferli þar sem Vésteinn er stunginn 

til bana með ættarsverði Gísla og Þorkels og stuttu seinna er Þorgrímur veginn með 

því sama sverði. Þarna koma fram snilldartök höfundarins að Gísli sem þarf að hefna 

Vésteins, drepur Þorgrím en ekki Þorkel bróður sinn. Það er hreint ekki ljóst hvor 
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þeirra félaga drap  Véstein og Gísli hefur hefndarskyldu við bróður konu sinnar. 

Reglurnar um hefnd áttu að vera til að varðveita ættina en núna beinast þær að 

tortímingu hennar. Hvað sem Gísli gerir er það rangt gagnvart ættinni, hann veit að 

hefndin verður innan hennar því annaðhvort hefur Þorkell eða Þorgrímur vegið 

Véstein. Gísli heldur hlutverki sínu í sögunni, sem mannkostamaður og hetjan með 

því að drepa mág sinn frekar en bróður (Bredsdorff, 1974: 69). Þetta er snúið og 

sýnir okkur hvílíkar snilldarsögur Íslendingasögurnar eru. Þegar sögunni vindur 

áfram sést að fleiri álíta Þorkel hafa vegið Véstein þar sem synir hans vega Þorkel 

með hans eigin sverði (Gísla saga, 1987: 941). 

Gísli er dæmdur útlægur fyrir að vega Þorgrím og er það vegna orða systurinnar, 

Þórdísar, en hún sagði Berki, mági sínum, grunsemdir sínar eftir að hafa heyrt vísu 

sem Gísli kvað eftir dauða Þorgríms. Hún réði vísuna þannig að Gísli hefði framið 

ódæðið.

   Gísli kveður mikið í sögunni, fyrst  kveður hann eina og eina vísu, t.d. um konuna, 

Guðrúnu Gjúkadóttur, sem var ætt sinni trú, en systir hans aftur á móti ekki (Gísla 

saga, 1987: 927). Smám saman bætast við vísur og þegar fer að síga á seinni hluta 

sögunnar verða þær mjög margar og magnaðar. Gísli var gerður útlægur og hann 

fremur ýmsar hetjudáðir á þeim tíma. Honum gengur ekkert að fá menn til liðs við 

sig en það hafði verið magnaður seiður gegn honum á þann hátt að enginn á landi 

veitti honum aðstoð. Loks eftir mikinn eltingaleik, þegar Börkur hafði lagt allt kapp 

á að ná honum, gekk það upp. Tíminn í útlegðinni er einskonar aukakafli og þar eru  

sagðar margar gamansamar sögur í bland við erfiðleikana sem að Gísla steðja. Ein 

sagan er af ambáttinni sem réri að skipi Barkar og menn hans héldu Gísla vera 

Ingjaldsfíflið, en það var fatlaður sonur Ingjalds í Hergilsey sem skaut lengi 

skjólshúsi yfir Gísla. Stuttu síðar sáu þeir Ingjaldsfíflið vera að bíta gras í eynni og 

uppgötvuðu að þeir hefðu verið gabbaðir (Gísla saga, 1987: 937). Svo voru það 

Refur og Álfdís sem földu Gísla í rekkju sinni og hún lét öllum illum látum við 

leitarmennina uns þeir hrökkluðust burt. Gísli mundi alltaf eftir að þakka fyrir sig og 

launa mönnum greiðann (Gísla saga, 1987: 939). 

Í Gísla sögu verða árekstrar milli tvenns konar siðgæðis, gamals og nýs. 

Bræðrarígurinn sem er á milli Gísla og Þorkels, eða öfund Þorkels út í Gísla, hamlar 
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Þorkeli að koma fram við Gísla eins og honum ber, sem bróður. Þorkell virðir ekki 

gamlar ættarhefðir, en leyfir illum hvötum að ráða gerðum sínum. Sögumaður heldur 

í venjur ættarsamfélagsins og styður við gjörðir Gísla en Þórdís og Þorkell fara aðrar 

leiðir, taka varla afstöðu og koma sér undan að fylgja sínu fólki. Þegar fólk fer að 

taka á þennan hátt á málunum fjarar undan ættarveldinu og heimssýnin breytist 

(Bredsdorff, 1974: 74).

Það er ekki möguleiki að rekja Gísla sögu algerlega hér. Hún er afar myndræn og 

auðvelt að sjá fyrir sér mörg atriði hennar. Náttúran kemur heilmikið við sögu og 

verður að lokum til þess að banamenn Gísla finna hann þar sem þeir rekja slóð 

Auðar, konu Gísla og ambáttar þeirra, í logni og hálfhélufalli, auk spæna sem verða 

eftir Gísla þar sem hann tálgar rúnir í tré. Hann lætur lífið eftir hetjulega baráttu, þar 

sem margir menn falla eða örkumlast en að lokum bera þeir hann ofurliði. Í sögulok 

er sagt frá afdrifum þeirra sem eftir lifa, konurnar eru orðnar einar, hefndarskyldan 

eyddi flestum körlunum. Það eykur trúverðugleika sögunnar fyrir lesendum að skýrt 

sé hvað varð um þær söguhetjur sem lifðu af.

Eldur er bestur 

með ýta sonum 

og sólar sýn, 

heilyndi sitt, 

ef maður hafa náir, 

án við löst að lifa. 

            (Hávamál, 1996: 34).

Gísli var ekki lastalaus en hann reyndi að lifa samkvæmt hefðum og siðum sinna 

tíma. Hann var heilsteyptur og mikill maður sem stóð við sitt. Hann hefði jafnvel 

getað sleppt því að hefna Vésteins og hlutirnir orðið öðruvísi, en í sögunni sjáum við 

breytingar sem eru að verða í íslensku samfélagi, ættarveldið er að gefa eftir og 

þjóðin þarf að finna aðrar leiðir til að halda lögum og réttlæti. Kristnin er að koma 

með sínar breytingar og sögurnar eru jafnvel sagðar til að sýna fram á óþarfa 

mannfórnir vegna hefndarskyldunnar (Böðvar Guðmundsson o.fl. 2006: 78 og 125).
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5.2. Útlaginn
Aðalnámskrá talar um nauðsyn þess að geta numið þær upplýsingar sem miðlað er 

með ýmiss konar hljóð-, mynd- og margmiðlum og túlkað þær og metið á gagnrýnan 

máta. Lestur á ýmiskonar myndrænu efni er einnig þáttur í lestrarkunnáttu 

(Aðalnámskrá, 2006: 18) og vafalaust eru íslenskir unglingar nokkuð færir í þeim 

efnum þar sem þeir eru mjög vanir sjónrænu efni.

Kvikmyndin Útlaginn, eftir Ágúst Guðmundsson, frá árinu 1981 segir frá Gísla og 

fjölskyldu hans eftir að þau eru flutt  til Íslands. Ágúst gerir sögunni góð skil. Þessi 

mynd er því alveg tilvalin til að sýna með lestri á Gísla sögu Súrssonar. Myndin er 

mjög gott innlegg inn í kennslu á Íslendingasögum og gæti staðið ein sér sem 

kennsluefni en er mjög skemmtileg sem ítarefni við lestur Gísla sögu. 

Myndin gæti verið erfið fyrir nemendur og við leggjum til að horft sé á hana eftir 

lestur sögunnar til að nemendur sjái sjálfir fyrir sér atburðina áður en þeir horfa og 

geta þá tengt atriði sögunnar betur við myndina. Myndin sýnir okkur hvernig 

leikstjórinn sér hlutina fyrir sér en við höfum hvert og eitt okkar eigin mynd í 

huganum við lestur hverrar sögu. Það er jafnvel best  að horft sé á myndina eftir að 

nemendur hafa lokið myndmenntinni til að persónur og leikmunir myndarinnar hafi 

ekki um of áhrif á túlkun nemendanna sjálfra í myndsköpun þeirra.

6. Lestur
Maðurinn er afskaplega flókin vera sem áhugavert er að skoða á marga vegu. 

Tungumálið er sérstakt fyrirbæri; hæfileiki sem engin önnur lífvera býr yfir og það á 

við um lesturinn líka. Ung börn byrja að hafa áhuga á stöfum, þau sjá stafi hér og 

þar og byrja furðu fljótt  að setja þá í samhengi við orðin sem við tölum. Þeim finnst 

spennandi að finna út hver eigi stafina sem þau læra og eru mjög ánægð með sig 

þegar það tekst. Stafir eru út um allt nú á dögum og börnin fara snemma að benda á 

þá og hafa áhuga á þeim, þannig að við upphaf lestrarnáms eru mörg börn kunnug 

stöfum og áhugasöm um að byrja að læra þá. 
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6.1. Guðmundur Finnbogason og Lýðmenntun

Guðmundur Finnbogason (2003: 68) segir í bók sinni Lýðmenntun árið 1903 að 

lestur sé sú kunnátta sem sé hverjum manni nauðsynleg, á það þurfi ekki að eyða 

orðum. Á þeim tíma var mikilvægi lestrarkunnáttu verulegt. Hversu miklu 

nauðsynlegra er það okkur nútímamönnunum að lesa? Við sem lifum á 

upplýsingaöld, höfum samband við umheiminn á sekúndubroti, getum leitað okkur 

upplýsinga um alla hluti á einu vetfangi á veraldarvefnum. Til þess þurfum við 

lesturinn og lesskilninginn.

Guðmundur segir líka að allar athafnir mannsins séu fólgnar í því að þiggja, 

ummynda og gefa (Guðmundur Finnbogason, 2003: 34). Það er auðvelt að yfirfæra 

það á lestur, við lesum og þiggjum þannig upplýsingar, frásögn frá öðrum. Við 

ummyndum í huganum og öðlumst skilning á því sem við lesum, miðað við fyrri 

reynslu og þekkingu og við segjum frá því sem við lærum, bæði í orði og æði. Það er 

ljóst að lestur er afar mikilvægur og rétt að leggja mikla áherslu á að allir nái að lesa 

sér til gagns, ánægju og skilnings. Það er vissulega eitt af markmiðum 

kennsluverkefnisins.

Lestur er afar flókið fyrirbæri og er efni í heila rannsóknarritgerð út af fyrir sig. 

Það er spennandi að velta fyrir sér ummynduninni úr stöfum á blaði í skilning 

lesandans á efninu. Stundum skrifa höfundar þannig að lesa þarf „milli línanna“, en 

stundum er allt sagt sem segja þarf. Einnig eru þættir eins og læsi, leshraði og 

lesskilningur mikilvægir og mat á eigin lestri (Fjölnir Ásbjörnsson, 1997: 20-26).

Lesskilningi hefur því miður hrakað í íslenskum skólum og í niðurstöðum 

könnunar sem Menntavísindasvið Háskóla Íslands stendur fyrir um þessar mundir 

kemur fram að kennarar hafa miklar áhyggjur að því hve mörg börn standi illa í 

lestri þegar þau hefja nám á unglingastigi. Það er því nauðsynlegt að þjálfa og auka 

lestur í öllum árgöngum grunnskólanna (Anna Sigríður Þráinsdóttir, 2010:24). 

Kennsluverkefnið tekur mið af unglingastiginu en auðvelt  er að sníða það að 

viðfangsefni á yngri stigum. Það væri hægt að velja goðasögur, ævintýri og aðrar 

Íslendingasögur og láta nemendur vinna úr þeim á svipaðan máta og við stingum 

upp á hér og leggja talsverða áherslu á lesturinn. Áherslan er lögð á fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og samþættingu í íslensku og myndmennt.
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  Gísla saga Súrssonar er víða  lesin í 9. bekk og við viljum koma með tillögur að 

aðferð sem gæti hentað vel við lestur sögunnar. Nemendur ættu að vera orðnir vel 

læsir og geta tengt það sem þeir lesa við fyrri þekkingu. Þeir ættu allflestir að lesa 

nokkuð hratt og eiga auðvelt með að vinna sjálfir við það sem þeir skilja ekki í 

textanum. 

6.2. Lesið í hljóði og upphátt

Upplestrarkeppni Grunnskólannna byrjaði veturinn 1996-97 og hefur fengið mjög 

góðar viðtökur. Hún fer núna fram í flestum skólum landsins og er mjög vinsæl 

(Upplestrarkeppnin (e.d.)). Lestraraðferðir keppninnar miða við kenningar Michael 

F. Opitz og Timothy V. Rasinski um upplestur og hljóðlestur. Þeir setja fram nokkurs 

konar tólf spora kerfi um upplestur og við viljum byggja lestur Gísla sögu á þessum 

sömu kenningum.

 Lestur í skóla er gagnlegur og nauðsynlegur og hann:

eflir áhuga á að lesa, eykur sjálftraust þegar nemendur æfa 

upplestur aftur og aftur
er til að deila upplýsingum og 

æfa framkomu

þroskar málskilning þegar nemendur 

þurfa að á t ta s ig á ýmiskonar 

greinamerkjum og þessháttar
hjálpar byrjendum í lestri að 

skynja samhengið í lestri, skrift og tali 

sýnir tæknina sem hver einstaklingur 

notar í lestri, t.d. með upptöku getur 

hann hlustað á eigin lestur
þjálfar hlustun, skilning og orðaforða gefur tækifæri til að deila framförum 

nemandans
eflir nemendur í að lesa af innlifun,

með réttri áherslu, tónfalli og hraða 

gefur aukin tækifæri til lestrar, t.d. að 

lesa upp ljóð og æfa það vel o. fl.
hjálpar þeim sem hafa annað móðurmál 

til að fá tilfinningu fyrir nýju 

tungumáli, við endurtekinn lestur

k e m u r t i l m ó t s v i ð m a r k m i ð 

aðalnámskrár um upplestur og hefur 

mörg jákvæð áhrif á aðra þætti talaðs 

máls

(Opitz og Rasinski, 1998: 3-6). 

Lestur er flókið, margþætt  ferli þar sem sá sem les, les texta með sínum skilningi og 
27



þroska og setur sinn eigin skilning í hann. Í texta eru merkingarvísar þar sem spurt er 

hvort það sé vit í því sem lesið er, setningarvísar þar sem spurt  er hvort textinn 

hljómi rétt og loks ritháttar- og hljóðvísar þar sem spurt er hvort þetta líti rétt út á 

blaði. Sá sem les spáir í framhald sögunnar, leiðréttir fyrri skilning, les aftur og 

öðlast þannig skilning á því sem hann les. Lestur tekur mið af aðstæðum, það er 

misjafnt hvar menn lesa og hvað þeir lesa. Þannig miðast lesskilningur við aðstæður 

og lesefni (Opitz og Rasinski, 1998: 1-3). 

Raðlestur, sumir tala um punktalestur, er aðferð sem er mikið notuð í 

grunnskólum, þar sem nemendur lesa upphátt hver á eftir öðrum. Á meðan einn les 

hlusta hinir. Opitz og Rasinski eru ekki meðmæltir þessari lestraraðferð og nefna átta 

ástæður til að hætta henni. 

1. Nemendur fái óskýra sýn á hlutverk og gildi upplestrar - þeir halda að 

fullkomna nákvæmni þurfi á hvert orð, en þannig lesa menn ekki.

2. Nemendur geti þróað rangar lesvenjur en temji sér ekki skilvirka 

lestækni - þeir venjist á að fylgja raddlestrarhraða í stað þess hraða sem 

þeim væri eiginlegur.

3. Nemendum hætti til að venja sig á lestuldur - þeim hætti til að fara að 

tuldra með þeim sem les.

4. Hætta á að athygli nemenda haldist ekki við efnið sem leiði til 

hegðunarvanda - sumir væru komnir lengra en sá sem les upp, sumir 

æfa kaflann sem þeir telja sig eiga að lesa, sumir fylgjast ekki með og 

trufla kennslu, sem getur leitt til að nemendur fái óþarfa leiða á lestri.

5. Nemendur ná ekki að þroska sína eigin leshæfileika til fulls - þeir eru 

leiðréttir áður en þeir ná að leiðrétta sjálfa sig en það er mikilvægur 

þáttur lestrar.

6. Tími fer í súginn sem má nota til annarra verkefna - raddlestur er 

hægari en hljóðlestur og því lesa nemendur minna en þeir gætu gert.

7. Getur komið upp kvíði eða skömm hjá nemendum - ef lesið er án 

undirbúnings getur það orsakað kvíða og nemendur verða uppteknir af 

öðru en að skilja textann sem lesinn er.

8. Getur hindrað hlustunarskilning - í stað þess að hlusta og skilja er 
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nemandinn að hugsa um allt  aðra hluti t.d. að fylgja línunni, spá í hver 

lesi næst eða undirbúa sjálfan sig.

(Opitz og Rasinski, 1998: 6-8)

Þetta eru sannfærandi rök fyrir því að nemendur lesi ekki óundirbúinn raddlestur, 

heldur takist á við eigin lestur í hljóði. Síðan þarf kennarinn að vera tilbúinn til að 

finna fjölbreyttar leiðir til að kanna lesturinn og lesskilninginn.

Það ætti að leyfa nemendum að lesa í hljóði og líta eftir því að allir séu uppteknir 

af að lesa. Sá sem les í hljóði les á eigin hraða og hann nær að lesa textann í betra 

samhengi en þegar hann bíður eftir að aðrir lesi. Það er auðvitað alltaf einhver 

upplestur í viðbót við hljóðlestur en hann þarf vera til að deila upplýsingum, skoða 

hvernig nemendur lesa og hjálpa þeim sem eiga erfitt með lestur til að ná betri hæfni 

(Opitz og Rasinski, 1998: 8). Það eru allskonar leiðir til til að athuga lestur og finna 

út hvernig nemendur skilja það sem þeir eru að lesa og við munum stinga upp á 

nokkrum þeirra í kennsluverkefnahluta verkefnisins um lestur á Gísla sögu 

Súrssonar. 

Í grein sinni í Skímu, Upplestur í grunnskólum, segir Ingibjörg Frímannsdóttir 

(2010: 43) að hún telji að upplestri sé ekki nægilega vel sinnt í skólum landsins, að 

margt fullorðið fólk hafi ekki hlotið þjálfun í upplestri í skólum og lesi með 

sónkenndum tón, eintóna of taktfast og að setningar endi „uppi“ í lokin en ekki 

„niðri“ sem er íslensku máli eiginlegt. Þetta styður þá skoðun að æfing í upplestri sé 

nauðsynleg, það beri að sleppa raddlestri, en láta nemendur lesa í hljóði og að lesa 

upp fyrirframlesinn texta þegar lesa á upphátt.

7. Skapandi skrif
Donald H. Graves hefur rannsakað lestur og skrift í skólum í meira en tuttugu ár. 

Hann kom fram með hugmyndir um skapandi skrif í skólum og margir skólar byggja 

lestrar- og skriftarkennslu sína á kenningum hans. Nemendur læra stafsetningu og 

málfræði með skrifum jafnt og þétt og af lestri góðra bóka og verða af þessu betri 

málnotendur (Graves, 2003: ix). Aðferðin byggir í meginatriðum á að nemendur og 

kennari skrifa. Hér koma punktar sem Graves segir aðalatriði aðferðarinnar.
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1. Börn velji efnið sem þau skrifa um en kennarar sýni þeim hvað geti 

komið góðum skrifum af stað.

2. Nemendur fái reglulega svörun við skrifum sínum frá kennara og 

öðrum lesendum.

3. Nemendur skrifi a.m.k. þrisvar í viku.

4. Verk nemenda séu lesin af fleiri en kennara þeirra. Einhverskonar 

prentun á verkum nemenda, sýning, eða upplestur þurfi að vera.

5. Nemendur eigi að heyra hvað kennarinn er að skrifa, þannig að hann 

sýni þeim á töflu eða flettitöflu sín eigin skrif og nemendur sjái og 

heyri hvernig kennari hugsar sín skrif.

6. Nemendur safni saman verkum sínum þannig að þeir eigi verk sín á 

einum stað. Þannig er hægt að sjá framfarir og skrif þeirra í mislangan 

tíma (Graves, 2003: xii-xiii).

Þessi aðferð byggir á því að kennari og nemendur taka minnst þrjár kennslustundir í 

viku í skrif, skapandi skrif, þar sem þeir skrifa um ákveðið efni í ákveðnum stíl t.d. 

sögur, ljóð, fræðslupistla, þanka, bréf o.fl. Þannig þjálfist nemendur í að finna orð, 

orðmyndir og stafsetningu orða og æfa sig í að raða orðum í setningar. Þegar þessi 

aðferð slípast  til og allir verða öruggir með hana þá læri allir og námið verður 

áhugavert.

Nemendur þurfa að hafa greiðan aðgang að ýmiskonar lestrarefni, bæði úr bókum 

og af netinu og kennarinn skrifar með nemendum og hjálpar þeim af stað með eigin 

skrifum og heldur svo áfram að vera þjálfari þegar hann talar við hvern og einn 

nemanda um skrif hans og orðanotkun. Í þessu verkefni einbeitum við okkur að 

Gísla sögu Súrssonar en skapandi skrif er hægt að nota í allri íslenskukennslu á 

hvaða stigi sem er. Kennari þarf að æfa aðferðina og það gæti einmitt verið gott að 

prófa sig áfram með þemavinnu eða kennslu á verkefni sem er kennt  í ákveðinn 

tíma. Þá sést árangur og kennari finnur hvort aðferðin á við hans kennsluhætti og 

hversu vel nemendur hafa náð að vinna eftir þessum leiðum. Svo geta kennarar 

ávallt sveigt aðferðir að sínum háttum og unnið með hluta af þeim og í þessu tilfelli 

prófað sig áfram með lesturinn og séð hvað hentar best.
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8. Möguleikar í myndmenntakennslu
Mikilvægt er að kennarar séu meðvitaðir um mikilvægi sköpunarþáttar í skólastarfi 

og lífinu öllu. Möguleikar eru óþrjótandi og lending hugmynda mjög fjölbreytt. Þess 

vegna er kjörið að myndmenntakennarar vinni að skipulagi náms í samvinnu við 

aðra kennara eins og t.d. íslenskukennara og noti efni úr íslenskunni sem kveikju að 

verkefni með það fyrir augum að nemendur öðlist dýpri skilning og uppgötvi 

viðfangsefnið (Læra með því að framkvæma). Möguleikar myndmenntakennslu eru 

óendanlegir og kennarar hafa ótakmarkaða möguleika til að krydda og glæða nám 

þar sem hver og einn ætti að geta fundið aðferðir sem henta hverri hugmynd og 

hverju ferli. 

Leggja þarf áherslu á að list- og verkgreinar eru ekki síður mikilvægar en þær 

bóklegu sérstaklega nú á tímum niðurskurðar í skólamálum. Fyrir marga nemendur 

er list- og verkgreinakennsla ómissandi, sbr. fjölgreindakenningu Gardners og 

kennsluhugmyndir Deweys. List- og verkgreinakennsla hjálpar nemendum að efla 

skynjun og dýpka hugsun (Þorgerður Hlöðversdóttir, 2009: 2). Í inngangi 

listgreinahluta Aðalnámskrár grunnskóla eru færð rök fyrir listnámi. Listnám stuðlar 

m.a. að alhliða þroska, eflir sköpunargáfur, gefur nemendum tækifæri til að þroska 

fjölbreyttan og persónulegan stíl ásamt því að styrkja jákvæða sjálfsmynd og auka 

sjálfsskilning. Í listnámi þroska nemendur einnig tilfinningaþroska, félagsþroska og 

fagurfræðilega meðvitund (Aðalnámskrá, 2007b: 6). Skólastjórnendur og kennarar 

þurfa því að staldra við og vera meðvitaðir um mikilvægi list- og verkgreina og nýta 

tækifærin sem felast í samþættingu.
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9. Kennsluverkefni
Markmiðið með þessu verkefni er að gera Gísla sögu Súrssonar áhugaverðari fyrir 

nemendur á unglingastigi grunnskólans og auka þannig líkurnar á því að nám eigi 

sér stað skv. kenningum Dewy og fjölgreindakenningu Gardners. Einnig viljum við 

leggja áherslu á að lestur Íslendingasagna geti verið yndislestur og óþrjótandi 

uppspretta sköpunar. Verkefnið á að vera hægt að yfirfæra á aðrar Íslendingasögur, 

goðasögur, ævintýri o. fl. og kennarar gætu nýtt sér verkefnið sem kveikju að 

hugmyndum og til að auka fjölbreytni í kennslu. 

Tilvalið er að íslenskukennari/ar og myndmenntakennari/ar kynni verkefnið 

saman og greini nemendum frá því hver markmið verkefnisins eru og til hvers er 

ætlast af þeim. Saga Gísla er kynnt og tilgangur samþættingarinnar með áherslu á 

skemmtilega og áhugaverða vinnu. 

Fyrir kynningu og innlögn hafa kennarar útbúið í sameiningu hugmyndabók sem 

nemendum er ætlað að hafa við höndina við lestur sögunnar (sjá viðauka). Markmið 

verkefnanna er að nálgast viðfangsefnið á mismunandi hátt og koma til móts við 

þarfir nemenda og kveikja hjá þeim áhuga. Notast er við ýmsar nálganir við söguna 

og persónur hennar með það að markmiði að skapa líflegar umræður. Umræðu- og 

spurnaraðferðin er notuð þannig að kennari spyr markvissra spurninga í takt við 

verkefnin sem á að fara að vinna hverju sinni í þeim tilgangi að fá nemendur til þess 

að tjá sig, hlusta og rökræða viðfangsefnið (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b: 72). Með 

því að fá nemendur til að lifa sig inn í mismunandi aðstæður og tjá sig á skapandi 

hátt notum við innlifunaraðferð og tjáningu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a: 98). Þessi 

aðferð er mikið notuð í myndmennt og í þessum kennsluverkefnum er hún rauður 

þráður í gegnum öll verkefnin hvort sem er í íslenskuhlutanum eða myndmenntinni. 

Verklegar æfingar byggjast á því að kennarinn leggur fyrir verkefni og sýnir 

nemendum. Nemandinn framkvæmir og tileinkar sér vinnubrögðin sem við eiga 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999a: 86). Þessa aðferð má tengja við myndmenntina þegar 

nemendur þjálfa og rifja upp tækni við notkun mismunandi aðferða með 

mismunandi efni. Einnig getum við sagt að leitarnám sé notað í verkefnunum því í 

þeirri aðferð leita nemendur sjálfir að þeim upplýsingum sem þeir þarfnast til að 

leysa verkefni (Hafdís Guðjónsdóttir og fl., 2005: 40). Í fyrsta lagi leita nemendur að 
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upplýsingum í bókinni Gísla saga Súrssonar. Í öðru lagi kjósa sumir nemendur að 

leita hugmynda á veraldarvefnum og afla sér m.a. upplýsinga um klæðnað, vopn, 

húsakynni og fleira um hefðir fólks á landnámsöld. Hér viljum við líka benda 

kennurum á að nemendur í 9. bekk hafa flestir farið í gegnum námsefni í 

samfélagsfræði í 6. - 8. bekk sem hægt er að nota til upprifjunar bæði í rituðu máli 

og á mynd.
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9.1. Lestur sögunnar

Kennsluáætlun miðast við að nemendur lesi sjálfir. Kennari velur sínar áherslur, 

hvenær hann notar hljóðlestur, fyrirfram æfðan upplestur eða les upp sjálfur. Síðan 

væri eðlilegt að hafa stuttar umræður. 

    Í kennsluútgáfum af Gísla sögu eru orðaskýringar og það er sjálfsagt að fara yfir 

þær eftir hvern kafla og fara yfir efni kaflanna saman. Þeir sem eru fyrr búnir að 

lesa, lesa lengra eða annað efni ef þeir hafa lokið hljóðlestri á tilsettum tíma og svo 

er farið yfir efnið. Nemendur geta einnig nýtt tímann til að skrá ýmilegt sem kemur 

upp í hugann við lesturinn í hugmyndabókina og það er um að gera að hafa hana 

alltaf við höndina. Hver og einn kennari finnur út hversu mikið er eðlilegt að fara 

yfir í hverjum tíma. Í viðauka verða setningar sem kennarar geta klippt niður og nýtt 

sér á margvíslegan máta við lestur sögunnar. Nemendur geta dregið setningu og lesið 

hana upp  og e.t.v. nokkrar setningar í viðbót eða sagt hvar hún er og í hvaða atriði 

sögunnar hún er og lesa setninguna eða næsta atriði á undan eða eftir. Þá geta 

nemendur útbúið spurningar úr þeim setningum sem þeir draga. Góð hugmynd væri 

að hver nemandi útbyggi „gogg“ og undir númerunum væru spurningar úr 

setningum sem þeir draga sér og myndir úr sögunni ofaná í stað lita sem er 

venjulegast.
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9.2. Skapandi skrif

Nemendur velja sér hluta úr sögunni sem þeim þykir áhugaverður eða sérstakur að 

einhverju leyti. Síðan fá þeir blað sem er með átta hólfum (sjá viðauka) og gera 

uppkast. Nemendur geta teiknað uppkastið eða skrifað í dálkana eftir því sem þeim 

finnst best. Þá er að velja form ritunarinnar og við miðum við sögu, ljóð, bréf eða 

fréttagrein. Þegar nemendur hafa gert uppkast  þá er rétt að þeir skrifi sögu, ljóð, bréf 

eða fréttagrein um það efni sem þeir völdu sér. Þegar þessu er lokið fara þeir með 

ritunina í myndmenntina og velja hvað þeir vilja gera þar miðað við kennsluáætlun 

myndmenntahluta verkefnisins. 

Sem dæmi er ljóð úr þeim hluta Gísla sögu þegar Vésteinn kom heim að Hóli 

eftir að hafa hitt  þrjá aðila sem vöruðu hann við að heimsækja Gísla. Í sögunni ríður 

hann við hrynjandi sem virðist vera einhverskonar hulsa um spjót en það virðist 

engin skýring vera til á þessu. Vésteinn ríður mót dauða sínum færandi gjafir, þrátt 

fyrir allar viðvaranir. Þremur dögum seinna er hann veginn um nótt í vondu veðri. 

Sverðið stendur í honum og síðustu orð hans eru: „Hneit  þar“. Ljóðaformið varð 

fyrir valinu hér sem sýnishorn en kennarar ættu að velja sér form og semja með 

nemendum sína eigin sögu, ljóð, bréf eða fréttapistil. Gaman væri að gera Véstein úr 

leir í myndmenntinni, ríðandi á hesti á leið sinni til Gísla

Við hrynjandi ríður um haustdimma nátt,

hesturinn frýsar, er það of hátt?

fullt tungl í skýjum, svo fagurt, svo bjart

fannhvítt það veður en landið er svart.

Mót örlögum ríður – og lævi.

„Velkominn ávallt er vinur minn hér,

Vésteini heiður og þakklæti ber”.

Frændsemin bindur þá félaga tvo

frækna og ástsæla, - hvað gerist svo?

Þeim endist ekki ævi.
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Um nótt fer að vinda og vakna þá menn,

vaskir bjarga þeir mörgu, – en, 

í húsin læðist, albúinn einn

eggvopnið mundar og heggur, ei seinn.

Nú hefnd er aðeins við hæfi.

                                                Árný Herbertsdóttir

Svona er hægt að velja smá hluta úr sögunni og vinna úr honum í því formi sem 

hentar hverjum og einum. 
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9.3. Ættartré

Til að unnt sé að hefja myndmenntahluta verkefnisins jafnhliða lestrinum væri 

tilvalið að byrja á ættartré sem yrði svo hengt upp í skólanum þar sem allir gætu virt 

það fyrir sér og séð hluta af vinnunni sem fram fer í skólanum. Víða í skólum er 

hefð fyrir að útbúa ættartré þegar Íslendingasögur eru kenndar. Í sögunum kemur 

fyrir aragrúi af persónum, oft með sömu eða líkum nöfnum svo það er nauðsynlegt 

að setja persónurnar myndrænt upp til að átta sig á hver er hver. Íslenskukennarar 

láta nemendur venjulega skrá hjá sér ættartré og það er gert á nokkuð hefðbundinn 

hátt. Hér er ættartré frá Þorkeli afa Gísla Súrssonar og að eina afkomandanum sem 

getið er í bókinni, syni Þórdísar, Þorgrími. Hann var seinna kallaður Snorri goði.

Mynd 1. Sýnishorn af ættartöflu.

Ættartréð er fyrsta verkefnið í myndmennt þar sem nemendum er gert að koma með 

hugmyndir að myndrænni framsetningu á ættartrénu sem hengt verður upp. 

Hugmyndin er að ættartréð veki ekki aðeins áhuga þeirra sem eru að lesa söguna 

heldur glæði hann hjá öðrum nemendum  og kennurum. Upplagt væri að nýta sér 

hugarkortagerð við vinnslu á þessu verkefni. Nemendur þekkja margir þessháttar 

vinnubrögð en hugarkort er aðferð til að setja á blað hugsanir, sínar og annarra, á 

hátt sem líkist hugarvirkninni. Þetta er besta aðferð sem við þekkjum til þess og hún 

flýtir fyrir því að hugsanir okkar komist á blað. Hugarkort er haft í litum til  

aðgreiningar á mismunandi hugtökum eða hugsun. Hver og einn getur unnið kortið 
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eftir eigin leiðum og sett það þannig upp  að það ýti undir eigin skilning á efni því 

sem verið er að vinna með hverju sinni. Myndræn framsetning hjálpar fólki til að 

kalla fram nýjar hugmyndir og tengja við þekktar og virkar hvetjandi á ímyndunarafl 

manna (Hróbjartur Árnason, 2007: 2). Hugarkort gerir maður á venjulegt blað og 

teiknar það eins og hvern og einn lystir. Þannig virkar það vel á sjónminnið. Í 

uppsetningu á ættartengslum og annarskonar tengslum í sögunni um Gísla væri gott 

fyrir nemendur að gera eigið hugarkort um ættartengsl og nota til þess 

hugmyndabókina. Hér er hugarkort okkar að tengslum í sögunni en það er sett  til að 

sýna eina gerð af hugarkorti en þau verða eins mörg og nemendur eru margir.

Mynd 2. Svona t.d. getur hugarkort litið úr.

Best væri að fá sem flestar hugmyndir nemenda, skrá þær á töfluna og skoða 

hugarkortin til að fá hugmynd að ættartré, hvort sem það liti út eins og hefðbundið 

tré eða væri í stíl við hugarkort einhvers nemandans. Það sem nemendur þurfa að 

hafa í huga er stærð veggspjaldsins sem hengja á upp, form, efni og túlkun, bæði í 

fram- og uppsetningu.
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9.4. Persónulýsingar

Verkefninu „Persónulýsingar“ er ætlað að auðvelda nemendum að greina persónur 

sögunnar hverja frá annarri ásamt því að skemmta sér við að túlka þær og vekja 

áhuga þeirra á sögum á borð við Gísla sögu. Þegar hér er komið er haldið áfram að 

lesa Gísla sögu og hugmyndabókin notuð til þess að skrifa lýsingar í hana jafn óðum 

og þær koma fyrir. Áður en hugmyndavinna hefst  er vel til fallið að kennarar komi 

með innlögn um persónulýsingar eða mynddæmi úr Íslendingasögum í formi 

glærusýningar í þeim tilgangi að kveikja áhuga nemenda á verkefninu. Birgir 

Andrésson (1955-2007) myndlistamaður er þekktur fyrir skemmtilegt verk sem hann 

kallaði Mannlýsing; Hann er hár maður vexti og þrekinn...(2004) (sjá mynd 3). 

Verkið er unnið úr textabrotum úr gömlum Alþingistíðindum en orðalagið minnir á 

mannlýsingar í Íslendingasögum (Þröstur Helgason, 2010: 40). Listamanninn er 

hægt að tengja bæði við ritun í íslensku og myndræna túlkun. Birgir ólst upp hjá 

blindum foreldrum. Hann bjó við „lýsingarsamfélag“ þar sem orðin þurftu að duga 

til að lýsa og útskýra hluti og virkni (Þröstur Helgason, 2010: 9). Umræður um að 

alast upp hjá blindum foreldrum getur verið kveikjan að persónulýsingum nemenda 

þar sem gerðar eru kröfur til nemenda að lýsingarnar þurfi að virka fyrir manneskju 

sem ekki sér líkt og þegar við skrifum ritgerð um ákveðið viðfangsefni þar sem 

okkur er gert að skrifa og láta eins og kennarinn viti ekkert um efnið. Einnig væri 

gaman að sjá mun á mannlýsingu á persónu úr Gísla sögu og mannlýsingu á unglingi 

sem er að vinna verkefnið. Hér fyrir neðan má sjá þetta verk verk Birgis. 

    Persónulýsingu hverrar persónu gætu nemendur skilað bæði skriflega og 

myndrænt. Nemendur geta unnið þetta verkefni sem einstaklingsvinnu og valið sér 

2-3 persónur að eigin vali til þess að skrifa um og túlka. Einnig getur kennarinn 

ákveðið að persónulýsingin sé unnin í hópavinnu og skipt persónum niður á hópa 

sem þurfa að koma sér saman um túlkun og tjáningu. Gott er ef nemendur fá ákveðið 

frjálsræði til að efla sköpunarhæfni sína en kennari getur alltaf sett ákveðnar reglur 

ef þess gerist þörf s.s hvað varðar efnisval, stærð og fleira. Kennarinn þarf að vera 

vel inni í sögunni til þess að vekja áhuga nemenda og minna þá jafnvel á einstaka 

atriði ef þeir muna ekki eftir þeim til að vinnan beri tilætlaðan árangur. Einnig er 

vert að minna nemendur á að aðstoða hver annan og ræða um viðfangsefnið. 
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Umræður um viðfangsefnið skipta gríðarlega miklu máli og mikilvægt er að 

vanmeta ekki þann tíma sem gæti farið í þær. 

Mynd 3. Mannlýsing (Hann er hár maður vexti og þrekinn...) 2004. 

(Þröstur Helgason, 2010: 41)
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9.5. Orðskýringar, myndskýringar

Hugmyndabókin er alltaf við höndina og nemendur nota bókina til að skrifa hjá sér 

allar þær vangaveltur og hugmyndir sem upp koma við lesturinn. Við lestur 

Íslendingasagna koma fyrir orð og orðmyndir sem eru illskiljanlegar ungmennum í 

dag. Í kennslubókum eru orðskýringar sem gott væri að styðjast við en kennari getur 

síðan valið orð sem hann telur að vert sé að leggja áherslu á. Nemendur finna síðan 

merkingu orðanna og skrifa þau hjá sér í hugmyndabókina. Þeir geta síðan skráð hjá 

sér skýringar eða túlkað orðin á myndrænan hátt. Möguleikarnir eru margir og 

endilega ætti að leyfa nemendum að ákveða það form sem þeir kjósa að notast við í 

túlkun sinni hvort sem það er við efnisval eða aðferðir. Orðskýringarnar eða öllu 

heldur myndskýringarnar er verkefni sem íslenskukennari og myndmenntakennari 

vinna náið saman og nemandi gæti nýtt sér orðskýringu og gert  stærra myndverk út 

frá því. 

Við gerð myndasögu í poppart stíl (sjá verkefni í málun) væri skemmtilegt að 

tengja orð og mynd inn í söguna. Það væri hægt að nota hugmyndabókina eða útbúa 

orðskýringabækling þar sem orð og teikning útskýra merkingu. Einnig væri hægt að 

skipta nemendum í hópa, deila út orðum á hópana og hver hópur sæi um að útskýra 

orð í mynd á plaköt sem hengd væru upp  fyrir hina og allir hafa þá fengið tæki sem 

aðstoðar þá við að muna orðin sem mikilvægt er að skilja. Eftir þetta verkefni væri 

hægt að leggja fyrir nemendur orðskýringakönnun.
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9.6. Leirmótun, persónur mótaðar í leir

Í leirmótun fáum við tækifæri til þess upplifa gleði og ánægju sem er í senn gefandi 

og þroskandi en fyrst og fremst skapandi. Leirmótun gefur nemendum einstakt 

tækifæri til að tjá eigin upplifun og skynja fyrirbæri í þrívídd. Hún gefur mikla 

möguleika í túlkun, og er mjög hreyfanleg listaðferð. Skoplegir hlutir geta orðið til 

sem veita nemendum mikla ánægju. Mikilvægt er að gera tilraunir, velja aðferðir og 

æfa sig. Í staðinn fyrir að kennari gagnrýni er gott að fá nemendur til að gagnrýna. 

Gagnrýni á eigin verkum, vinnuferli og túlkun gerir nemendur meðvitaðari um hvað 

gekk vel og hvar þeir geta bætt sig (Bartel, 2002: 4). Einnig er hægt að láta 

nemendur þjálfa sig í að gagnrýna hugmyndir og verkefni í ferlinu. Nemendur hlusta 

og velja það sem þeir vilja nota í áframhaldandi ferli verkefna og nemendur öðlast 

færni í að gagnrýna verk og hugmyndir annarra á uppbyggilegan hátt (Guðrún 

Helgadóttir, 2003: 1).

   Nemendur eiga að velja sér persónu/ur úr Gísla sögu til að móta í leir. Tilvalið er 

að nemendur velji sér samband einhverra persóna úr sögunni, hjónin Gísla og Auði, 

systkinin Auði og Véstein, Ingjaldsfíflið og Ingjald, syni Vésteins, Gísla og Þórð 

huglausa svo eitthvað sé nefnt. Með leirstyttunum skila nemendur skriflegri 

umfjöllun um samband þeirra persóna sem fyrir valinu urðu. Með Ingjaldsfíflinu 

væri hægt vekja áhuga nemenda og koma af stað líflegum umræðum um þroskahefta 

og velta í leiðinni fyrir sér hvernig aðbúnaður þeirra var í gegnum tíðina. 

Ingjaldsfíflið væri hægt að nota sem kveikju í fleiri verkefnum tengdum sögunni sbr. 

persónulýsingar. Nemendur hafa sem fyrr hugmyndabók sína til hliðsjónar og 

upprifjunar við mótunina í leirnum. Mikil áhersla er lögð á að nemendur á efsta stigi 

grunnskólans hljóti menntun í myndvinnslu og kynnist vinnu við stafræna 

myndmiðla. Auðvelt er að tengja verkefnið í leirmótuninni við stafræna myndmiðla 

og íslenskuna þess vegna líka. Hver nemandi tekur mynd af sínum styttum með 

stafrænni myndavél. Sem dæmi þá  túlkar einn nemandi Véstein. Nemandinn hefur í 

huga orð hans „nú falla vötn öll til Dýrafjarðar“. Ef nemandi á þess kost, til dæmis í 

vettvangsferð, tekur hann mynd á Gemlufallsheiði niður í Dýrafjörð. Ef nemandi á 

ekki kost á því getur hann fundið mynd af vefnum eða kennari útvegað hana. 

Athugið þó að myndin þarf að vera í góðri upplausn. Myndirnar eru því næst 
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opnaðar í tölvuforritum á borð við Photoshop eða Paint.net. Styttan af Vésteini er 

klippt inn í myndina þar sem öll vötn falla til Dýrafjarðar. Möguleikarnir í stafrænni 

myndvinnslu eru óþrjótandi og útkoma fer eftir túlkun og smekk hvers og eins. 

Nemandi gæti sett  inn persónulýsingu í orðum eða skrifað texta, sem skýrir 

atburðinn og tengist myndverkinu.

 

Mynd 4.  Auður, kona Gísla horfir inn Haukadal.

Mynd 5. Gísli Súrsson. Í baksýn er hóllin þar sem hann byggði bæ sinn.
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9.7. Útikennsla. Nemendur og kennari fara í fjöru og vinna í sandinn...

Verkefni unnið í sand í fjöru getur verið mjög skemmtilegt til útikennslu. Nemendur 

og kennari fara þá í fjöru í nágrenninu, með stafræna myndavél, því að þetta 

myndverk verður auðvitað ekki varanlegt heldur hverfur á næsta flóði. Hægt er að 

móta firði og dali í sandinn, jafnvel persónur og minnisstæð atriði úr sögunni 

teiknuð í hann. Allt ætti að nýta sem hægt er við myndgerðina, t.d. þara, strá, skeljar, 

steina og annað spennandi dót sem finnst í fjörunni eða hefur rekið á land. Þegar 

verkinu er lokið er það myndað með myndavélinni, myndin hlaðin niður í tölvu og 

nemendum gefið tækifæri til að vinna myndina enn frekar. Myndirnar eru svo 

opnaðar í myndvinnsluforritum (Photoshop  eða Paint.Net). Þar eru möguleikarnir 

óþrjótandi og hægt að vinna með myndina áður en myndverkið er prentað út. Þá er 

sniðugt að útbúa miða til útskýringa og setja inn í verkið áður en það er myndað eða 

bæta inn í það nöfnum og skýringum með möguleikum tölvutækninnar. Í þessu 

verkefni fá unglingarnir tækifæri til að gleyma sér og leika sér úti í náttúrunni og 

uppgötva hana sem uppsprettu sköpunar, sem er svo færð inn í tölvu. Einnig má 

leyfa nemendum að spreyta sig á samskonar verkefni í snjó sem hægt væri að lita 

með matarlit eða mikið vatnsþynntum þekjulit.

 Mynd 6. Fóstbræður á þingi. Fjöruverk Ernu Höskuldsdóttur.
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9.8. Málun 

Verkefni í málun gæti verið mjög fjölbreytt með mismunandi áherslur unnið sem 

einstaklingsverkefni eða samvinnuverkefni en það mætti reyndar segja um öll 

verkefnin. Hugmyndin er að flétta einkennum „Alþýðulistar“ (poppart) við 

viðfangsefnið sem eins og fyrr er Gísla saga Súrssonar. Markmið með verkefninu er 

að rifja upp  einkenni popplistarinnar, kynnast verkum Errós og nota jafnvel 

hugmyndir hans sem kveikjur í eigin verk og öðlast í leiðinni sýn á vestræna 

listasögu skv. Aðalnámskrá. Okkur finnst mikilvægt að nemendur gagnrýni verk sín 

og öðlist þjálfun í að lýsa ferli hugmynda og upplagt er að tengja slíka vinnu inn í 

námsmatið. Byrja skal á því að ræða við nemendur og kynna fyrir þeim verkefnið og 

upplýsa þá um til hvers er ætlast með vinnunni. Því næst væri rétt að skapa umræður 

um atburði sögunnar og tengja þá við persónur (umræðu- og spurnaraðferðir). 

Einkenni popplistar eru skoðuð í bókum og veraldarvef. Einnig bendum við á bækur 

sem nemendur hafa lesið í samfélagsfræði um ásatrú og landnám en í þeim eru 

teikningar sem væri hægt að nota í kveikju að verkefninu.

Viðfangsefni/vinnulýsing 

9. Kennari kynnir verkefni og útskýrir vinnuferli og útskýrir markmið 

verkefnisins

10. Nemendur ræða um bókina, skoða kveikjur og fá hugmyndir með því að 

skoða bækur, blöð og vef.

11. Skissa myndir af Gísla og/eða öðrum persónum, hafa í huga klæðnað og liti. 

Á þessum tímum tíðkaðist að húsfreyjur klæddust bláu og höfðingjar rauðu. 

Þrælar og ambáttir voru klædd í sauðaliti.

12. Því næst er ágætt að hugsa um umhverfið, landslag, æsi, kristni, rúnir, 

húsakynni og jafnvel tréútskurð og vopn.

13. Prófa að lita skissur með t.d. vatnslit. Það er um að gera að búa til nokkrar 

skissur og hafa í huga litaval og aðferðir. Nemendur ráða hvort þeir vilja nota 

þekjulit, túss, olíu, pastel eða vatnsliti.

14. Þegar nemandi er tilbúinn og sáttur við skissu (kominn að niðurstöðu) getur 

hann hafið vinnu við myndverkið.

15. Þegar verkið er fullklárað setur nemandi niður á blað hugsanir og útskýringar 

45



sem tengjast verkinu (nokkrar línur) sem verður hengt  upp með verkinu í sal 

skólans.

16. Sjálfsmat: nemendur fylla út blað þar sem reynt verður að fá þá til að meta 

og ígrunda eigin vinnu.

_________________________________

Mynd 7. Hér sjáum við leirmyndir af ástarþríhyrningnum framan við Seftjörn í 
Haukadal. Þetta viðfangsefni er upplagt að nota í málun eða brúðugerð. 
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9.9. Vettvangsferð 

Meðaldalur, Kolturshorn, Hæðin, Haukadalur, Haukadalsfjall, Eyrardalur, Nóntindur, Eyrarhlíð

Mynd 8. Horft yfir Dýrafjörð frá Gemlufallsdal. 

Vettvangsferð gefur nemendum kost á að fræðast um söguslóðir í fylgd 

leiðsögumanns, sem fræðir nemendur um staðhætti og rifjar upp ýmiss atriði í 

sögunni. Við megum ekki gleyma því að við erum með óleysta morðgátu sem 

viðfangsefni og margar kenningar eru uppi um morð Vésteins, svo ekki sé talað um 

heiður og mannorð Gísla. Kennari sér til þess að nemendur muni eftir 

hugmyndabókinni og að myndavél sé höfð með í för til að kortleggja kennileiti og 

skrifa niður punkta sem þeim þykja áhugaverðir m.a. til að skila í ritun um ferðina í 

íslensku og nota í verkefnavinnu í myndmennt. Tilvalið væri að útbúa líkan eða 

líkön af vettvangi en í slíka vinnu er hægt að nýta pappír og ýmislegt annað sem til 

fellur í endurnýtingu í bland við teikningu, málun og jafnvel ritaðar upplýsingar sem 

tengjast líkaninu. 

Það er vissulega langt fyrir suma að ferðast  til Vestfjarða en upplagt fyrir þá sem á 

kjálkanum búa að bregða sér í Haukadalinn. Þar eru ýmis kennileiti sem vitna um 

tíma Gísla á staðnum t.d. Gíslahóll, Vésteinshaugur o.fl.

Við setjum myndir hér með til að hægt sé að glöggva sig örlítið á aðstæðum en á 

þeim má sjá þessa staði og fleiri.

 

 Mynd 9. Hér sjást örnefni í Haukadal (Kristján G. Þorvaldsson, 1951: 127).
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9.10. Grímugerð, unnið með pappír og veggfóðurslím

Verkefnið er hugsað sem nokkurskonar lokaverkefni eða áfangi. Nemendur hafa 

lokið lestri bókarinnar og eru að meta afrakstur vinnu sinnar, þ.e. feril og gagnrýni. 

Markmiðið með verkefninu er að nemendur fái tækifæri til að kynnast pappírsmótun 

og möguleikum þess í túlkun sinni. Hugmyndin er að nemendur útbúi grímur sem 

þeir geta notað við kynningu á verkum sínum. Gríman er unnin úr dagblaðapappír 

og veggfóðurslími, bendum við á að einnig er hægt að búa til lím úr hveiti (sjá 

uppskrift í viðhengi). Nemendur velja sér karakter sem þeir vilja túlka með 

grímunni. Karakterinn þarf ekki endilega að vera persóna úr sögunni heldur getur 

gríman túlkað sögumann sem hver nemandi getur túlkað á sinn hátt. 

Hugmyndaflugið fær lausan tauminn og hægt er að nota hvers kyns efnivið við 

skreytingar á grímunni sem er máluð og skreytt að vild. Hugmyndaflugið og viljinn 

ættu að ráða ferðinni í þessu verkefni. Við gerð grímunnar er hægt að sjá hvort 

nemendur hafi tileinkað sér ýmiss einkenni frá landnámstímanum og er skemmtilegt 

að sjá útkomuna án þess að vera að leggja það sérstaklega fyrir hjá nemendum að 

túlka víkinga. Einnig er hægt að nota mannlýsingar nemenda á persónum sögunnar, 

hvort sem er texta eða málun, sem ákveðinn útgangspunkt og vinna áfram með þær í 

grímugerðinni. Hugmyndir um ýmsa fylgihluti gætu sprottið í hugmyndaferli 

nemenda og um að gera að hvetja þá til að nýta þær hugmyndir. Fylgihlutirnir geta 

verið vopn eða skartgripir sem tilvalið er að vinna í pappír og möguleikarnir á 

útfærslu eru óendanlegir.

    Nemendur geta borið grímurnar á kynningu sem haldin er „á sal“ skólans fyrir 

aðra nemendur, kennara og jafnvel foreldra en í mörgum skólum er það fastur liður 

að nemendur og kennarar hittist á sal reglulega og skiptist á að koma fram og taka á 

móti gestum. Í íslensku útbúa nemendur handrit þar sem hver og einn fær hlutverk í 

kynningunni. Einnig er hægt að velja úr kafla í bókinni sem nemendur lesa upp með 

grímu. Ef til vill sprettur upp meiri samvinna þar sem textíllinn fléttast inn í 

búningagerð og jafnvel brúður. Handritið gæti þess vegna verið leikgerð að 

brúðusýningu um Gísla sögu. Hver nemandi gæti búið til eina persónu og leikið 

hana. Hægt er að notast við myndvarpa til að útbúa skuggaleik í bland við grímur og 

brúður. Slík uppfærsla undirstrikar samvinnu kennara og getur auðgað hvaða frásögn 
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sem er. Leiklist sem kennslutæki getur gert ótrúlega hluti fyrir nám. Nemendur á 

unglingastigi hafa flestir gaman af því að túlka persónur sem búa yfir 

fjölbreytilegum eiginleikum. Þeir eru hugmyndaríkir í skapandi verkefnum (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004: 48-49). Með þessari kennsluaðferð, 

innlifunaraðferðinni, gefur kennarinn nemendum sínum tækifæri til að túlka 

námsefnið og nálgast það á lifandi hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b: 72-73). 
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Lokaorð
Hvernig kennsluaðferðir getum við notað til að vekja áhuga nemenda á Gísla sögu 

Súrssonar? Fjölbreyttir kennsluhættir eru okkar svar við þeirri spurningu þar sem 

leitast er eftir virkri þátttöku nemenda og verkefnin sniðin að þeirra þörfum. Að læra 

með því að framkvæma gefur nemendum tækifæri til að efla þekkingu sína á 

ákveðnu viðfangsefni, en það gera nemendur þegar þeir fá tækifæri til að túlka og tjá 

persónur eða einstaka atburði sögunnar í eigin skrifum og á myndrænan hátt. 

Möguleikarnir á fjölbreytileika í kennslu eru óþrjótandi en eins og við höfum fjallað 

um í þessari ritgerð er þekking á helstu kenningum nauðsynleg til að geta rökstutt 

val á kennsluaðferðum. Í verkefninu er lögð áhersla á fjölbreytileika og ýmis 

tækifæri til sköpunar. Samþætting námsgreina er einn möguleiki sem kennarar geta 

notað við skipulag vinnunnar, en báðar erum við spenntari fyrir því að vinna í teymi 

með öðrum kennurum heldur en að vinna einar að skipulagi og áætlanagerð. Kostina 

teljum við vera fleiri í slíku samstarfi, hvort  sem það er fyrir kennarana sjálfa eða 

nemendur þeirra. 

   Einnig viljum við koma því á framfæri að þó Gísla saga Súrsonar hafi verið 

viðfangsefni þessa kennsluverkefnis má nota hugmyndina í tengslum við önnur 

verk; ekki aðeins Íslendingasögur heldur væri spennandi að sjá þjóðsögur og 

ævintýri sniðin eftir hugmyndum okkar. Gilitrutt væri sem dæmi hentugt 

viðfangsefni til að vinna í sandinn í fjörunni á öllum stigum grunnskólans. Það er 

von okkar að þessar hugmyndir eigi eftir að nýtast öðrum kennurum þegar þeir velja 

kennsluaðferðir og skipuleggja nám. Ef ekki ættu þær að vekja aðrar hugmyndir sem 

gefa nemendum tækifæri til að efla sköpunarhæfni sína, bæði í ritun og myndrænt. 

Að okkar mati er nauðsynlegt að nemendur uppgötvi bókmenntir, sér til fróðleiks og 

skemmtunar en einnig sem óþrjótandi uppsprettu að hugmyndum til sköpunar.
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Viðauki
1. kafli
Þá tók Ingibjörg til orða: „Eigi var eg af því Ara gift að eg vildi þig eigi heldur 
átt hafa. Kolur, þræll minn, á sverð er Grásíða heitir og skaltu biðja að hann ljái 
þér því að það fylgir því sverði að sá skal sigur hafa er það hefur til orustu.“ 

Hann biður þrælinn sverðsins og þótti þrælnum mikið fyrir að ljá. 

2. kafli
Bárður kvað ómæt ómaga orð, „og mun eg fara sem áður.“ Með þeim Þorkatli 
var vingott og var hann í bragði með honum en Gísla var óþokkað um tal þeirra 
sem föður hans. 

Það er sagt einn tíma að Gísli ræðst í ferð með þeim Bárði og Þorkatli.

Hann fór á miðja vega til Grannaskeiðs, svo heitir þar er Bárður bjó, og þá er 
minnst von var heggur Gísli Bárð banahögg. 

Þorkell reiddist og kvað Gísla illa gert hafa en Gísli bað bróður sinn sefast, „og 
skiptum við sverðum og haf þú það sem betur bítur;“ hann brá á glens við hann. 

3. kafli
Fara þeir nú þaðan sex tugir manna og koma á Stokka um nótt og bera eld að 
húsum. 

En þau voru öll í svefni í skemmu einni, Þorbjörn og synir hans og Þórdís.

Þar voru inni sýruker tvö í því húsi.

Nú taka þeir Gísli hafurstökur tvær og drepa þeim í sýrukerin og verjast svo 
eldinum og slökkva svo þrisvar þar fyrir þeim eldinn og þá eftir fengu þeir Gísli 
brotið vegginn og komast svo á brott, tíu saman, og fylgdu reyk til fjalls og 
komust svo brott úr hunda hljóðum; en tólf menn brunnu þar inni.

En þeir þykjast öll þau inni hafa brennt er til komu. 

4. kafli
Vésteinn Vésteinsson gerðist fardrengur góður, þó átti hann bú í Önundarfirði 
undir Hesti þá er hér var komið sögunni; kona hans hét Gunnhildur, Bergur hét 
sonur hans og Helgi
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5. kafli
Nú búa þeir þar hvorir og er vinfengi þeirra gott. Þorgrímur hefur goðorð og er 
þeim bræðrum að honum styrkur mikill. 

Þeir fara nú til vorþings eitt vor með fjóra tugi manna og voru allir í litklæðum. 
Þar var í för Vésteinn, mágur Gísla, og allir Sýrdælir. 

6. kafli
„Eigi munu þeir allir samþykkir hið þriðja sumar er þar eru nú í þeim flokki.“

Gísli svarar: „Hér mun hann mælt mál talað hafa. En vörumst vér að eigi verði 
hann sannspár; enda sé eg gott ráð til þessa að vér bindum vort vinfengi með 
meiri fastmælum en áður og sverjumst í fóstbræðalag fjórir.“ 

Og er þeir tókust í hendur allir þá mælti Þorgrímur: „Ærinn vanda hef eg þótt eg 
geri þetta við þá báða, Þorkel og Gísla, mága mína, en mig skyldir ekki til við 
Véstein.“ og hnykkir hendi sinni. 

„Svo munum vér þá fleiri gera,“ segir Gísli og hnykkir og sinni hendi, „og skal 
eg eigi binda mér vanda við þann mann er eigi vill við Véstein, mág minn.“ 

7. kafli
Þeir fara dag þann og um nóttina uns þeir koma í dal þann er gengur upp af 
Skutilsfirði og eta þar dögurð og fara að sofa síðan.

En um vorið búa þeir mágar, Þorgrímur og Þorkell, skip þar er Austmennirnir 
höfðu átt.

Það sumar fara og utan Vésteinn og Gísli í Skeljavík í Steingrímsfirði. 

Þeir Gísli og Vésteinn voru úti meir en hundruð dægra og sigla um 
veturnáttaskeið að Hörðalandi í miklu fjúki og ofviðri um nótt, brjóta skipið í 
spón en halda fé sínu og mönnum.

8. kafli
Og einn morgun rís Gísli upp og gengur að smiðju; hann var allra manna 
hagastur og ger að sér um alla hluti.

Hann gerði pening, þann er eigi stóð minna en eyri og hnitar saman peninginn og 
eru tuttugu naddar á, tíu á hvorum hlutnum, og þykir sem heill sé ef saman er 
lagður og má þó taka í sundur í tvo hluti. 
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En frá því er sagt að hann tekur í sundur peninginn og selur annan hlut í hendur 
Vésteini og biður þá þetta hafa til jartegna, og „skulum við þetta því aðeins 
sendast á milli að líf annars hvors okkar liggi við. En mér segir svo hugur um að 
við munum þurfa að sendast á milli þó að við hittumst eigi sjálfir.“

9. kafli
Nú tekur Ásgerður til orða. „Veittu mér það að þú sker mér skyrtu Auður Þorkatli   
bónda mínum.“ 

„Það kann eg eigi betur en þú,“ sagði Auður, „og myndir þú eigi mig til biðja ef 
þú skyldir skera Vésteini bróður mínum skyrtuna.“ 

„Eitt er það sér,“ segir Ásgerður, „og svo mun mér þykja nokkra stund.“ 
„Löngu vissi eg það,“ segir Auður, „hvað við sig var og ræðum ekki um fleira.“ 
„Það þykir mér eigi brigsl,“ sagði Ásgerður, „þótt mér þyki Vésteinn góður. Hitt 
var mér sagt að þið Þorgrímur hittust mjög oft áður en þú værir Gísla gefin.“
 
„Því fylgdu engir mannlestir," segir Auður, "því að eg tók engan mann undir 
Gísla að því fylgdi neinn mannlöstur; og munum við nú hætta þessari ræðu.“

En Þorkell heyrir hvert orð og það er þær mæltu og tekur nú til orða er þær 
hættu: 

„Heyr undr mikit, 
heyr örlygi, 
heyr mál mikit, 
heyr manns bana, 
eins eða fleiri,“ 

og gengur inn eftir það. 

Þá tekur Auður til orða: „Oft stendur illt af kvennahjali og má það
vera að hér hljótist af í verra lagi og leitum okkur ráðs.“ 

10. kafli
„Svo er háttað, frændi,“ segir hann, „að mér er ráðabreytni nokkur í hug og í 
skapi; en því víkur svo við að eg vil að við skiptum fé okkar og vil eg ráðast til 
búlags með Þorgrími, mági mínum.“ 

Gísli svarar: „Saman er bræðra eign best að líta og að sjá; að vísu er mér þökk á 
að kyrrt sé og skiptum engu.“ 
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„Ekki má svo lengur fram fara,“ segir Þorkell, „að við eigum búlag saman því að 
á því verður stórmikill skaði þar sem þú hefur jafnan einn haft önn og erfiði fyrir 
búinu en eg tek til einskis höndum, þess sem þrifnaður sé í.“ 

Gísli mælti: „Annan veg er mér þetta gefið því eg vildi gjarna gefa til að hann 
kæmi hér nú eigi.“ 

11. kafli
Þeir skiptu og ómegð; það voru börn tvö; hét sveinninn Geirmundur en Guðríður 
mærin og var hún með Gísla en Geirmundur með Þorkatli.

Og þann dag er menn koma þar tekur Auður til orða: „Það er satt að segja að nú 
þykir mér eins manns vant, þess er eg vildi að hér væri.“

„Það er Vésteinn, bróðir minn; hann myndi eg kjósa til að njóta hér fagnaðar með 
oss.“

12. kafli
Nú eru tekin Grásíðubrot er Þorkell hafði hlotið úr skiptinu þeirra bræðra og gerir 
Þorgrímur þar af spjót og var það algert að kveldi; mál voru í og fært í hefti 
spannar langt.

Hann tekur nú annan pening úr fégyrðli sínum og roðnar mjög á að sjá.„Satt eitt 
segið þig,“ segir hann, „og myndi eg aftur hafa horfið ef þið hefðuð hitt mig fyrr 
en nú falla vötn öll til Dýrafjarðar og mun eg þangað ríða enda er eg þess fús.“ 
„Austmenn skulu hverfa aftur. En þig stígið á skip,“ segir Vésteinn, „og 
segið Gísla og systur minni þangaðkomu mína.“

Lúta frændkona á Gemlufalli: „Vésteinn,“ sagði hún, „vertu var um þig; þurfa 
muntu þess.“

Þorvaldur gneisti á Þingeyri:„Margt hefur skipast í Haukadal,“ sagði hann, „og 
vertu var um þig.“

Geirmundur: „Kom þú ekki hér á Sæból og far til Gísla og ver var um þig.“

13. kafli
Það fylgdi þessu að vatn féll úr himni svo mikið að það var með ódæmum og 
tóku húsin að drjúpa sem líklegt var er þakið tók að rofna.

En þræll einn var með Gísla sá er Þórður hét og kallaður hinn huglausi.
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En er Vésteinn fékk lagið þá mælti hann þetta: „Hneit þar,“ sagði hann.

Vésteinn var mjög harmdauða bæði Gísla og öðrum mönnum.Hann tók sjálfur 
spjótið úr sárinu og kastaði alblóðugu í örk eina og lét engan mann sjá og settist á 
stokkinn.

Þó spyr Þorgrímur hana tíðinda. Hún sagði víg Vésteins eða morð.

Þorkell svarar: „Tíðindi myndi okkur það hafa þótt eina stund.“

Hún fer heim og segir Gísla að Þorgrímur sat með hjálm og sverð og öllum 
herbúnaði en Þorgrímur nef hafði bolöxi í hendi en Þorkell hafði sverð og 
brugðið af handfang, „allir menn voru þar upp risnir, sumir með vopnum.“

14. kafli
Gísli býst nú til að heygja Véstein með allt lið sitt í sandmel þeim er á stenst og 
Seftjörn, fyrir neðan Sæból.

En þá er þeir höfðu veitt Vésteini umbúnað sem siður var til gekk Þorgrímur að 
Gísla og mælti: „Það er tíska,“ segir hann, „að binda mönnum helskó þá er þeir 
skulu ganga á til Valhallar og mun eg það gera við Véstein.“

Eftir þetta setjast þeir niður fyrir utan hauginn og talast við og láta allólíklega að 
nokkur viti hver þennan glæp hefur gert.

Þorkell spurði Gísla: „Hversu berst Auður af um bróðurdauðann? Hvort grætur 
hún mjög?“

„Oft spyrð þú þessa, frændi,“ segir Gísli, „og er þér mikil forvitni á að vita 
þetta.“

„Vildi eg að þú létir þér eigi þetta svo mikils fá að menn renni þar af því grunum 
í; vildi eg að vér tækum upp leika og væri nú svo vel með oss sem þá er best 
hefur verið.“

„Þetta er vel mælt,“ segir Gísli, „og vil eg það gjarna, og þó með þeim hætti ef 
nokkuð kann það til að bera á þinni ævi að þér þyki jafnmikið sem mér þykir 
þetta þá skaltu mér því heita að gera þá með sama hætti sem þú beiðir mig nú.“

15. kafli
Tókust nú upp leikar sem ekki hefði í orðið. 

Þeir leika knattleika á tjörn þeirri er Seftjörn heitir; þar var jafnan fjölmennt.
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Gísli tók knöttinn á skeiði og rekur á milli herða Þorgrími svo að hann steypist 
áfram og mælti:

Og svo gerðu þeir. Tókust nú af leikarnir og líður á sumarið og fækkaðist nú 
heldur með þeim Þorgrími og Gísla.

Þorkell svarar: „Allt kann sá er hófið kann og mun eg eigi eftir þeim senda.“

Þá gengur Þorgrímur að honum og slær hann buffeitt mikið og mælti: „Far nú þá 
ef þér þykir nú betra.“

„Það skal ærið eitt til,“ sagði Gísli og fylgir honum á leið og fær honum gripina.

Gísli gengur með honum og allt að garði og mælti: „Nú er þann veg að eg þykist 
góða hafa gert ferð þína og vildi eg að þú værir mér nú leiðitamur um það sem 
mig varðar og sér æ gjöf til gjalda og vildi eg að þú létir lokur frá hurðum þremur 
í kveld; og mættir þú muna hversu þú varst beiddur til fararinnar.“

Síðan koma boðsmenn um kveldið. Og þykknar veðrið, gerir þá logndrífu um 
kveldið og hylur stígu alla.

16. kafli
Gísli mælti við Auði, konu sína: „Eg hef ekki gefið hesti Þorkels hins auðga og 
gakk þú með mér og lát loku fyrir hurð og vaki á meðan eg geng í brott og lát frá 
loku er eg kem aftur.“

Eftir það stendur hann og hlýðist um hvort nokkrir vektu og verður hann þess var 
að allir menn sofa.

Þá tekur hann aðra sefvisk og kastar í það ljós er þar var næst og slekkur það.

Gengur hann þangað og þreifast fyrir og tekur á brjósti henni og hvíldi hún nær 
stokki.

Síðan mælti hún Þórdís: „Hví er svo köld hönd þín, Þorgrímur?“ og vekur hann.

Gísli tekur þá klæðin af þeim annarri hendi en með annarri leggur hann í gegnum 
Þorgrím með Grásíðu svo að í beðnum nam stað.

Nú kallar hún Þórdís og mælti: „Vaki menn í skálanum, Þorgrímur er veginn, 
bóndi minn.“
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En menn allir voru ölærir á Sæbóli og vissu eigi hvað af skyldi ráða; kom þetta á 
þá óvara og urðu því eigi tekin þau ráð sem dygði eða þörf var á. 

17. kafli
Er þá tekið lík Þorgríms og brott kippt spjótinu og til graftar búið og er þar að sex 
tugir manna, fara nú á Hól til Gísla.

Nú fagnar Gísli þeim og spyr tíðinda. 

„Skammt er þá milli illra verka og stórra,“ segir Gísli; „Viljum vér til þess 
bjóðast að heygja Þorgrím og eigið þér það að oss er það skylt að vér gerum það 
með sæmd.“

Og er búið er að lykja hauginn þá gengur Gísli til óssins og tekur upp stein einn, 
svo mikinn sem bjarg væri, og leggur í skipið svo að nær þótti hvert tré hrökkva 
fyrir en brakaði mjög í skipinu og mælti: „Eigi kann eg skip að festa ef þetta 
tekur veður upp.“

Nú búast þeir heim frá haugnum. Þá mælti Gísli við Þorkel, bróður sinn: „Það 
þykist eg að þér eiga, bróðir, að nú sé okkar vinfengi sem þá er best hefur verið 
og tökum nú upp leika.“

18. kafli
Nú er efri drukkið eftir Þorgrím og gefur Börkur góðar vingjafir mörgum 
mönnum.

Hún fór eigi ein saman þá er þetta var og fæðir hún svein og er hann vatni ausinn 
og er fyrst nefndur Þorgrímur eftir föður sínum. 

Og er hann vex upp þótti þeim hann þungur í skaplyndi og óeirinn og var snúið 
nafninu og kallaður Snorri goði.

Kona er nefnd Auðbjörg er bjó í ofanverðum dalnum á Annmarkastöðum. 

Svo gera þeir. Gísli sest niður og gerir að trénu, horfir á hauginn Þorgríms; snær 
var á jörðu en konu sátu upp í brekkuna, Þórdís systir hans og margar aðrar.

Bergur hét maður og var kallaður skammfótur; hann bjó á Skammfótarmýri fyrir 
austan ána.
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Hún gengur nokkrum sinnum andsælis um húsin og viðrar í allar ættir og setur 
upp nasirnar.

19. kafli
Frá því er sagt að Þórdís Súrsdóttir hefur leitt Börk á götu, kona hans, en systir 
Gísla.

„Og nú ætla eg,“segir hún, „að þú þurfir eigi annan veg eftir að leita um víg 
Þorgríms og munu rétt búin málin honum á hendur.“

„En þó veit eg eigi,“ sagði hann, „hvað satt er í þessu er Þórdís segir og þykir 
mér hitt eigi ólíkara að engu gegni og eru oft köld kvenna ráð.“

„Og þóttist eg eigi þess verður frá henni því að eg þykist það lýst hafa nokkrum 
sinnum að mér hefur eigi hennar óvirðing betri þótt en sjálfs mín; hef eg stundum 
lagt líf mitt í háska fyrir hennar sakir en hún hefur nú gefið mér dauðaráð.“

„Að gera þig varan við ef menn vilja drepa þig en bjargir veiti eg þér engar, þær 
er mér megi sakir á gefa.“

Fer Þorkell til móts við Börk og fara þeir suður til Þórsness og skipar Börkur til 
bús síns; en Þorkell kaupir land á Barðaströnd, það er í Hvammi hét.

Nú fær hún honum hest annan og ríður hann nú skyndilega og kemur í skóga og 
hittir Gísla og segir honum hvað vera er að Börkur er vestan kominn.

20. kafli
Á þeirri stundu selur Gísli land sitt Þorkatli Eiríkssyni og tók við lausafé; það var 
honum mjög innan handar.

Gísli tekur nú eyki tvo og ekur til skógar með fjárhlut sinn og með honum þræll 
hans, Þórður hinn huglausi.

En það var mjög jafnfært um vit og hugrekki því að hvorugt var neitt til.

Þá mælti Börkur: „Skjóttu allra manna heilastur.“

Þá skýtur annar þeirra spjóti til hans en Gísli tók það á lofti og skaut aftur og 
kemur á Þórodd miðjan og fló gegnum hann.

Hann sendir aftur spjótið og rekur gegnum Þorgrím og lætur hann líf sitt.
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Gísli fer nú á fjallið að húsbaki og bindur sár sitt meðan þeir Börkur voru á 
bænum.

En það var einskis manns að inna og koma þar þá enn það fram að Gísli var betur 
að íþróttum búinn en flestir menn aðrir. 

21.kafli
Það er nú þessu næst að Gísli gerir orð mágum sínum, Helga og Sigurði og 
Vestgeiri, að þeir fari til þings og bjóði sætt fyrir hann að hann yrði eigi sekur.

Urðu þar engin önnur tíðindi á þinginu en Gísli verður sekur.

Svo er sagt að Gísli var þrjá vetur í Geirþjófsfirði en stundum með Þorkatli 
Eiríkssyni en aðra þrjá vetur fer hann um allt Ísland og hittir höfðingja og biður 
sér liðs. 

En sakir þess tröllskapar er Þorgrímur nef hafði haft í seiðnum og atkvæða, þá 
verður þess eigi auðið að höfðingjar tækju við honum og þó að stundum þætti 
þeim eigi svo ólíklega horfa þá bar þó alls staðar nokkuð við. 

22.kafli
Sá er maður var með Eyjólfi er Helgi hét og var kallaður Njósnar-Helgi; hann var 
bæði frár og skyggn og var honum um alla fjörðu kunnugt.

Hann kveðst víst vita að það muni Gísli verið hafa og bregður við skjótt og fer 
heiman við sjöunda mann í Geirþjófsfjörð og verður ekki var við Gísla og fer við 
svo búið aftur heim.

Gísli var vitur maður og draumamaður mikill og berdreymur

„Þá kom inn draumkona mín hin betri og sagði að það merkti aldur minn hvað eg 
ætti eftir ólifað og hún réð mér það meðan eg lifði að láta leiðast fornan sið og 
nema enga galdra né forneskju og vera vel við daufan og haltan og fátæka og 
fáráða.“

23.kafli
Sér nú einn dag að hann gengur frá leynum sínum og kennir Gísla.

Eyjólfur býr nú ferð sína heiman með níunda mann og fer til Geirþjófsfjarðar og 
hittir á bæ Auðar.
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Þykir þessi för hin hæðilegasta og er Eyjólfur heima um haustið.

Þorkell gerir svo, fær honum vöru og silfur nokkuð. Gísli kveðst það nú og 
þiggja mundu en sagðist eigi þó svo lítillega við hann gera mundu ef hann stæði í 
hans rúmi.

Gísli kveðst nú það þiggja mundu en segir nú eigi verða körlunum svo vel að 
örvænt sé að konunum verði betur. Gísli er þar um veturinn og hefur hvergi verið 
jafnvel gert við hann í sektinni sem þar.

24. kafli
Þegar vorar fer Gísli aftur í Geirþjófsfjörð og má þá eigi lengur vera í brott frá 
Auði, konu sinni; svo unnast þau mikið; er nú þar um sumarið á laun og til þess 
er haustar.

Þá mælti Gísli: „Nú þykist þú öllum fótum í jötu standa og vera vinur margra 
höfðingja og uggir nú ekki að þér en eg er sekur og hef eg mikinn fjandskap 
margra manna. En það kann eg þér að segja að þú munt þó fyrr drepinn en eg.“

Fer Gísli inn til Hergilseyjar á Breiðafjörð.

Og nú geta menn þess til er sjá skipið að Gísli muni drukknaður vera er skipið er 
brotið og rekið á land og muni tekið hafa frá Þorkatli bróður sínum.

Þar býr sá maður er Ingjaldur hét; kona hans hét Þorgerður; Ingjaldur var 
systrungur Gísla að frændsemi og hafði með honum farið út hingað til Íslands

25.kafli
Helgi hét sonur Ingjalds og var afglapi sem mestur mátti vera og fífl; honum var 
sú umbúð veitt að raufarsteinn var bundinn við hálsinn og beit hann gras úti sem 
fénaður og er kallaður Ingjaldsfífl; hann var mikill vexti, nær sem tröll.

Menn undruðust hví það var svo vel smíðað margt sem Ingjaldur átti því hann 
var ekki hagur.

Þykir mönnun nú grunsamlegt um þetta allt jafnsaman og hyggja nú að Gísli 
muni lifa og hafa verið með Ingjaldi en eigi drukknaður sem sagt hafði verði

Ingjaldur var iðjumaður mikill; hann reri á sjó hvern dag er sjófært var.

Klífur Helgi upp á þilið og sér að þar var manni matur deildur og í því kemur 
Þorgerður inn og vinst Helgi við fast og fellur ofan af þilinu.
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Síðan býst Börkur heiman og eru saman fimmtán, fara á skip og sigla sunnan yfir 
Breiðafjörð.

26.kafli
„Hvað er þá til ráðs takandi?“ sagði Gísli; „eg vil vita hvort þú ert svo hygginn 
sem þú ert drengurinn góður.“

„Nú skal það vera aldrei og skal annað ráð taka.“

„En eg mun skipta klæðum við þrælinn sem eitt sinn fyrr og mun eg fara á bátinn 
með Bóthildi.“

Þeir svöruðu: „Gaman þykir oss að fíflinu,“ og horfa á það, „svo sem það getur 
ærilega látið.“

Skiljast þau nú og róa þeir til eyjarinnar og ganga á land og sjá nú mennina á 
Vaðsteinabergi og snúa þangað og hyggja allgott til sín; en þeir eru uppi á 
berginu, Ingjaldur og þrællinn.

Og það hafa menn mælt að Ingjaldur hafi Gísla mest veitt og það að mestu gagni 
orðið; og það er sagt að þá er Þorgrímur nef gerði seiðinn að hann mælti svo fyrir 
að Gísla skyldi ekki að gagni verða þó að menn byrgju honum hér á landi; en það 
kom honum eigi í hug að skilja til um úteyjar og entist því þetta hóti lengst þótt 
eigi yrði þess álengdar auðið.

27.kafli
Þá tekur Börkur til orða: „Bæði er nú að mikið er sagt frá fíflinu Ingjalds enda 
deilist það nú heldur víðara en eg hugði og er hér ekki á að horfa og hefur oss 
orðið svo mikil vanhyggja að stóru ber; og eigi veit eg nær vér fáum þetta leiðrétt 
og mun Gísli þar verið hafa á bátnum hjá oss og mun hafa látið eftir fíflinu því að 
hann er við hvorttveggja brugðinn og er hin mesta hermikráka; og er það skömm 
jafnmörgum mönnum ef hann skal nú komast úr höndum oss og skundum eftir 
honum og látum hann nú eigi úr færi ganga.“

„Máttu að vísu heita minn lífgjafi og vil eg að þú njótir þess.“

Þeir Börkur róa að landi og verður Saka-Steinn skjótastur af skipinu og hleypur 
að leita Gísla; og er hann kemur í hamraskarðið stendur Gísli fyrir með brugðið 
sverð og keyrir þegar í höfuð honum svo að stóð í herðum niðri og féll hann 
dauður á jörð.

Refur átti sér konu er Álfdís hét, væn að yfirliti en fárskona sem mest í skapi og 
var hinn mesti kvenskratti; með þeim Ref var jafnræði.
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Þá mælti Refur við Álfdísi: „Nú mun eg skipta mönnum við þig í rekkjunni,“ og 
tekur nú fötin öll úr rúminu og mælti að Gísli skyldi þar niður leggjast í hálminn 
og ber á hann ofan fötin og hvílir nú á honum ofan hún Álfdís, „og vertu nú þar,“ 
sagði Refur, „fyrst, hvað sem í gerist.“

Þeir spyrja: „Er þér nokkuð um að vér rannsökum þig og hús þín?“

En hún lætur þó eigi vant margra fíflyrða; veitir hún þeim mikla ágauð svo að 
þeir máttu minni til reka. 

Flyst þetta nú yfir héraðið og þykir mönnum eigi úr steini hefja hverjum óförum 
þeir fara fyrir Gísla.

Gísli er með Ref hálfan mánuð og síðan fer hann á brott og skilja þeir Refur 
góðir vinir og gefur Gísli honum hníf og belti og voru það góðir gripir en ekki 
hafði hann fleira laust.

28.kafli
Þess verða menn vísir að Gestur hefur launtal við sveinana og verða menn þess 
vísir að þeir biðja hann fars og hann veitir þeim.

„Hef eg hér verið mörg vor,“ sagði hann, „og kenni eg alla höfðingja og 
goðorðsmenn.“

Þá tekur sveinn hinn eldri til orða: „Hver á það skip er nú siglir hingað næst?“

Þorkell hafði gerskan hatt á höfði og feld gráan og gulldálk um öxl en sverð í 
hendi.

„Þar spurði eg þig ekki að leyfis,“ sagði sveinninn og reiðir upp sverðið og rekur 
á hálsinn Þorkatli svo að af tók höfuðið.

Og er þeir Hallbjörn hlaupa upp hjá búðinni og eru fimmtán göngumenn og er 
hann Börkur spurði þessa þá svarar sá hinn yngri sveinninn er Helgi hét en sá hét 
Bergur er vígið hafði vegið: „Eigi veit eg hvað þeir þinga en það hygg eg að þeir 
þræti um hvort Vésteinn hefði átt eftir dætur einar eða hefði hann átt son 
nokkurn.“

29.kafli
Þeir segja þó frá yfirlitum þeirra og viðurtal þeirra, hvílíkt verið hafði. Börkur 
þykist nú vita af orðum þeim er Helgi hafði mælt að synir Vésteins muni verið 
hafa.
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Gestur svarar: „Kunna myndi eg mér ráð ef eg hefði vígið vegið að hafa það 
undanbragð að málið mætti ónýtt verða ef á mér yrði haft að nefnast annan veg 
en eg héti,“ og letur Gestur mjög að sökin sé fram höfð.

„Skal eg fá ykkur vistir og jartegnir að þeir skjóti yfir ykkur nokkru skjóli og geri 
eg því þetta að eg nenni eigi að kveðja Gísla bjargar við ykkur.“

30.kafli
Hann svarar: „Ekki má eg það standast að sjá bróðurbana mína og vera ásamt við 
þá,“ og hleypur upp og vill bregða sverði og kvað vísu:
Nú sagði Auður þá á brott, „og hafði eg vit til þess að hætta þeim eigi hér.“

Hún bað þau þar vera og una sér vel, „og skaltu hingað fara og þá er þú andast,“ 
sagði hún, „og njóttu hér fjár og farsælu.“

31.kafli
Sá maður fer með honum er Hávarður hét. Hann hafði komið út um sumarið áður 
og var frændi Gests Oddleifssonar.

Og á meðan hann sefur tekur Hávarður til verks og ber á brott vörðuna alla og sér 
hvern steininn í náttmyrkrinu.

„Og máttu það skilja, félagi góður,“ segir hann, „að við munum allir lemjast ef á 
okkur kemur slíkt grjót. Og er enginn annar á ger en verða á brott sem skjótast.“

Eyjólfur víkst við skjótt og fer þegar við tólfta mann og er þar í för Helgi og 
Hávarður.

Þeir koma nú á bæinn og ganga inn og settist Eyjólfur enn á tal við Auði.

Hann steypir nú fénu í kné henni og hefur hún hönd í en hann telur og tjáir fyrir 
henni. Guðríður, fóstra hennar, tekur að gráta.

32.kafli
Síðan gengur hún út og til móts við Gísla og segir honum: „Fóstra mín er nú 
vitlaus orðin og vill svíkja þig.“

Auður tekur nú féð og lætur koma í einn stóran sjóð, stendur hún síðan upp og 
rekur sjóðinn með silfrinu á nasir Eyjólfi svo að þegar stekkur blóð um hann 
allan og mælti: „Haf nú þetta fyrir auðtryggi þína og hvert ógagn með.“
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„Skaltu það muna, vesall maður, meðan þú lifir að kona hefur barið þig.“

Eyjólfur mælti: „Satt er hið fornkveðna; án er ills gengis nema heiman hafi.“

Hún gaf honum þó raunar gullið fyrir liðveislu sína.

33.kafli
Þykir honum nú fokið vera í öll skjól; nú eru og liðnir draumavetur hans 
gervallir.

„Það dreymdi mig enn,“ sagði Gísli, „að sjá kona kom til mín og batt á höfuð 
mér dreyruga húfu og þó áður höfuð mitt í blóði og jós á mig allan svo að eg varð 
alblóðugur.“

„Einn þeirra fór fyrstur, grenjandi mjög og þóttist eg höggva hann sundur í miðju 
og þótti mér vera á honum vargs höfuð.“

34.kafli
Veðri var þann veg farið að var á logn mikið; hélufall var og mikið.
Gísli hafði kefli og reist á rúnir og falla niður spænirnir.

Og er þetta er tíðinda heyra þau mannamál og er Eyjólfur þar kominn við hinn 
fimmtánda mann og hafa áður komið til húss og sjá döggslóðina sem vísað væri 
til.

Gísli svarar: „Sæk þú að karlmannlega fyrir því að eg skal ekki lengra undan 
fara.“

Eyjólfur mælti þá til Njósnar-Helga: „Það væri nú frægð mikil, að þú réðir 
fyrstur upp á kleifarnar að Gísla og mundi það ágæti lengi upp vera.“

Þá mælti Gísli: „Það vissi eg fyrir löngu að eg var vel kvæntur en þó vissi eg eigi 
að eg væri svo vel kvæntur sem eg er.“

35.kafli
En hann ver sig bæði með grjóti og vopnum svo að því fylgdi mikil frægð.

Hann kastar þá öxinni en grípur til sverðsins og vegur með því en hlífir sér með 
skildinum.

Og er minnst er vonin vinst Gísli við og hleypur upp á hamar þann er heitir 
Einhamar og af kleifunum. Þar snýst Gísli við og verst.
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36.kafli
Gísli heggur til hans og klýfur hann í herðar niður og fleygir honum ofan fyrir 
hamarinn. 

Sækja þeir nú að honum tveggja vegna og fylgja þeir Eyjólfi fremstir er annan 
heitir Þórir en annar Þórður, frændur Eyjólfs; þeir voru hinir mestu garpar.

Leggja þeir þá til hans með spjótum svo að út falla iðrin en hann sveipar að sér 
iðrunum og skyrtunni og bindur að fyrir neðan með reipinu.

Og jafnskjótt er hann hafði kveðið vísuna hleypur hann ofan af hamrinum og 
keyrir sverðið í höfuð Þórði, frænda Eyjólfs, og klýfur hann allt til beltisstaðar 
enda fellur Gísli á hann ofan og er þegar örendur.

Eftir þetta fara þeir Eyjólfur heim í Otradal og andaðist þegar hina sömu nótt 
hinn sjöundi maður en hinn átti liggur í sárum tólf mánuði og fær bana

37.kafli
„Gráta mun eg Gísla, bróður minn,“ segir Þórdís; „en mun eigi vel fagnað Gísla 
bana ef grautur er ger og gefinn?“

Þórdís kennir sverðið og er hún lýtur niður eftir spónunum þreif hún 
meðalkaflann á sverðinu og leggur til Eyjólfs og vildi leggja á honum miðjum. 

Þórdís nefnir sér þá votta og segir skilið við Börk og kveðst eigi skyldu koma 
síðan í sömu sæng hjá honum og það endi hún.

38.kafli
En sá er í skarlatsklæðunum var brá sverði og hjó Berg banahögg. Það var Ari 
Súrsson, bróðir Gísla og Þorkels. 

Stýrimaður kom þeim undan og tók Helga far til Grænlands.

Þær Auður og Gunnhildur fara til Danmerkur í Heiðabæ, tóku þær við trú og 
gengu suður og komu eigi aftur (Netútgáfan (e.d.).

68



69



70



71



72



73



74


